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Skoeteke kapoenen: januari-februari 

Helaba liefste kapoentjes, hopelijk zijn jullie klaar om in dit nieuwe jaar weer super leuke 
spelletje te spelen, want wij hebben er weer kei veel zin in!!! 

5 januari: Deze zondag is er jammer genoeg geen scouts. De leiding heeft hele grote 
toetsen, waarvoor ze veel moeten leren. Hierdoor kunnen ze geen leiding geven. Gelukkig 
kan je deze kleurplaat inkleuren ter vervanging. 
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12 januari: Deze zondag wordt jullie super coole leiding vervangen door iets minder coole 
leiding, maar niet getreurd want zij gaan met jullie een mega leuk spel spelen.  

19 januari: Jammer, ook deze zondag moet de leiding hard studeren voor zijn examens en 

is er weer geen scouts.  

26 januari: Vandaag spelen we een super-
mega-gigantische-groot groepsspel 
met heel de scouts! Maak jullie dus al maar 
klaar om aan de rest te tonen hoe goed jullie 
wel niet zijn in spelletjes spelen.  

 

 

2 februari: Helaas pindakaas, 
vandaag is het jammer genoeg 

geen scouts. De leiding neemt 
na al die grote toetsen eventjes 
vakantie om dan weer klaar te 
staan om de volgende 
vergaderingen weer super lit te 
maken. Maar droog die traantjes 
maar want gelukkig kan je deze 
namiddag nog zoeken naar de 5 
verschillen.  

 

9 februari: Vandaag spelen we levende 
gezelschapsspelletjes!! Iedereen kent 
vast wel een paar gezelschapsspelletjes, maar 
je zal het nog nooit gespeeld hebben zoals op 
deze vergadering!  

 

 

16 februari: Vandaag spelen we het grote 
valentijnspel. Wij zijn zeer benieuwd naar de 
schattigste, coolste, stoerste,… koppeltjes. <3<3<3. 
Ook zijn alle ouders welkom in de super gezellige 
wintereditie van het giver-oudercafé van 16u tot 
17u30 waar je kan genieten van een drankje en 
intussen hun buitenlands kamp steunen!! 
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23 februari: JEEEJJJ vandaag gaan 

we schaatsen!!! Wij zijn benieuwd 
naar wat voor kunstjes jullie zo al 
allemaal kunnen. Neem dus allemaal 
dikke sokken, handschoenen en 5 euro 
(gepast) mee. We spreken af aan de 
schaatsbaan Leuven (Haasrode) van 
14u tot 17u. 

 

XOXO jullie leukste leiding: Luke-Gilles-Verleye-Tine-Stien 


