Zondag 08/03 – Maak een zoo vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Wie van de kawellen kan een mooi hok maken voor de
olifanten? Wie durft de leeuwen eten te geven? Wie heeft altijd
al eens met de apen willen spelen? Vandaag kan het allemaal,
want we bouwen onze eigen zoo!!!!! Zeker komen dus!

Vrijdag 13/03 – Ongeluksvergadering – 18u30-21u00 – Lokaal

Oei oei!!!! Vandaag is het Vrijdag de Dertiende! Loop zeker niet onder
een ladder en zorg dat je geen zwarte kat ziet. Dit brengt allemaal
ongeluk. Of zijn er toch enkele gelukzakken onder ons? We komen
het deze vergadering te weten!

Zondag 22/03 – Minion Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Bananaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Al sinds het begin der tijden bestaan de
minions en ze hebben maar één doel in hun leven: kwaadaardige meesters
dienen. In de loop der eeuwen werken ze onder andere voor een
Tyrannosaurus rex, een Neanderthaler, een Egyptische farao, een
middeleeuwse koning, een piraat, Dzjengis Khan, Napoleon Bonaparte en
graaf Dracula. Wie wordt het vandaag? En kunnen we ze stoppen?

Vrijdag 27/03 tot zondag 29/03 – Kawelpenweekend
Aaaaargh!!! Schip Ahoi piraten! Maak jullie klaar voor een avontuurlijk weekend, want wij gaan
mee aan boord op het schip van de dapperste piraten ter wereld. Hoe we het dek moeten
schrobben, de zeilen moeten hijsen en misschien zelfs hoe we bommen moeten afvuren met
een kanon, leren we allemaal van de kapitein. Mama’s en papa’s, zet jullie schrap want de
kawelpen komen terug als echte piraten! Alle informatie vinden jullie in de brief.

Zondag 05/04 – Geen vergadering – Thuis
Vandaag is het geen vergadering want jullie leiding start de paasvakantie
met een leidingsweekend! Over 2 weken zijn we allemaal terug met
boordevol nieuwe spelletjes en inspiratie!

Zondag 12/04 – Geen vergadering –Thuis
Deze zondag is het Pasen. Omdat jullie leiding aan het smullen is van
overheerlijke chocolade paaseitjes is het helaas vandaag geen
vergadering. Tot volgende week!

Zondag 19/04 – Sportvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Voetballen, lopen, tennissen, baseball, badminton, turnen,
dansen, … Allemaal heel leuk, maar wie kan deze sporten het
beste? Vandaag komen we erachter in welke sporten de
Kawellen allemaal goed zijn. Trek dus je sportiefste kleren aan en
kom met een goede portie energie naar de sportvergadering!

Zondag 26/04 – Vetzakken Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Doe vandaag je slechtste kleren aan, want we gaan ons goed vuil maken! Maar wie van de
Kawellen kan het langste proper blijven? En zal de leiding ook zo vuil zijn? We komen het
vandaag allemaal te weten!

Een stevige linker van jullie kawellenleiding!

