
Skoeteke Januari – Februari 

Dag kapoentjes, we beginnen aan een nieuw jaar en dat betekent ook een 

nieuwe SKOETEKE. Hopelijk vonden jullie het eerste deel van dit scoutsjaar al 

tof. We hebben heel wat leuke activiteit klaar  staan voor jullie. Noteer al 

maar in jullie dagboekje: 

 13 – 14 april: het tweede kapoenenweekend   

6 Januari : Vandaag  is het jammer genoeg geen 

scouts    De leiding moet hard studeren voor 

een test. 

13 Januari: Speciaal voor jullie wordt er een super groot spel gemaakt 

vandaag, en iedereen van de scouts doet mee!!!!!!! Zoals gewoonlijk 

beginnen we om 14u en eindigen we om 17u.  

20 Januari: Weeral geen scouts, jullie leiding heeft 

opnieuw een moeilijke toets. Al die testen toch…     

27 Januari: Hopelijk ligt er sneeuw vandaag,  want we zijn van plan om 

steile bergen af te sleeën.  We spreken om 14u af  beneden aan de 

wijngaardberg en we stoppen daar om 17u.  
 

3 Februari: Jullie leiding is gaan skiën in de bergen, heel ver van hier. We 

zullen dus niet op tijd op de scouts raken. Maaaaar, we zullen vervang 

leiding voor jullie zoeken die zeker zo leuk zijn als ons. 



10 Februari: We spelen vandaag  het grote winterspel. Doe maar lekker 

warme kleren aan.  

17 Februari: Helpen jullie af en toe de mama of de papa tijdens het koken? 

Smeren jullie jullie boterhammen al eens zelf? Zo ja, dan is deze dag perfect 

voor jou, want we gaan samen koken op de scouts. Mmmmmmh lekker 

lekker… 
 

24 Februari: Al eeuwen traditie op de scouts, maar de laatste jaren een 

beetje verwaarloosd: vandaag gaan we schaatsen. Informatie volgt via mail 

(waar, uur, prijs…).  
 

 

Nog een klein raadsel om af te sluiten: Kan jij de panda vinden tussen al de 

sneeuwmannen?? ( en ja hoor, er is zeker en vast een panda aanwezig!) 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


