Zondag 08/03 – Schattenjacht Vergadering – 10u15 -12u45 – Uitlegger, ingang
Heidestraat-Zuid
Zijn jullie klaar voor onze grote schattenjacht? Wij, de poenkaleiding, hebben
een tip gekregen van iemand dat er een schat begraven ligt in de Uitlegger.
We kunnen er niet alleen naartoe, we hebben jullie hulp nodig! Trek alvast
stevige wandelschoenen aan om de tocht te starten naar die fameuze schat!

Zondag 15/03 – Ganzenbord Vergadering– 10u00-12u30 – Lokaal
Speel je graag gezelschapsspelletjes? Kan je goed een 6 dobbelen? En vind je
ganzen toffe dieren? Dan moet je vandaag zeker en vast komen, want we gaan
met alle poenka's een groot ganzenbordspel spelen!

Vrijdag 20/03 tot zondag 22/03 – Kapoenkaweekend
Het tweede weekend komt eraan! Deze keer gaan we niet enkel met de poenka’s, maar ook met
de kapoenen op een supertof weekend in Achterbroek. Als jullie poenka nog niet is ingeschreven,
vergeet dit dan zeker niet te doen via volgende link: https://forms.gle/pvP62nnnx3L7WnHh6
Wij hebben er alvast heel veel zin in!

Zondag 29/03 – Sportvergadering – 09u45-12u15 – Park van Kapellen
Aah een luie zondag! Lekker niks doen en rustig TV kijken hoor ik
jullie denken. Dan ben je verkeerd want vandaag gaan we onze
sportkleding bovenhalen en lekker sporten in het Park van
Kapellen.

Hh

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 – Knutsel Vergadering– 10u00-12u30 – Lokaal
Knippen, plakken, tekenen en verven. Zonder jullie creativiteit zouden we wel sterven. Kom
allemaal zeker af, dan knutselen we van pif, poef, paf.

Zondag 26/04 – Race Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Vroom…. Vroom…Wie van jullie is de snelste? Tijdens deze vergadering draait het rond snelheid!!
Trek je formule 1 pak al maar aan! Ben je niet zo snel? Geen zorgen want de laatste zullen de
eerste zijn!
3...2...1… Go!

Een stevige linker van jullie poenkaleiding!

