Maandprogramme Kapoenen Maart-April-Mei
•
•

Zaterdag 2 april: Zijn we nu 1 april? Of zijn we nu 2 april? Zou er iemand met ons aan het
lachen zijn? Warm je lachspieren maar op, want wij spelen het fopspel vandaag!
Zaterdag 9 april: Naar welke landen zijn jullie al allemaal geweest? We spelen reis-rond-dewereld. Neem gerust (niet verplicht) een herinnering mee aan een land waar je al naartoe
bent geweest. :-)

•
•

Zaterdag 16 april: Jungle book Stratego
Zaterdag 23 april: Vandaag staat alles in thema water, al hopen wij natuurlijk wel op mooi
weer… Doe zeker niet je mooiste kledij aan.

•

Zaterdag 30 april: Vanavond is het scoutsetentje, dus wij zijn de klusjesmannen en -vrouwen
van dienst en moeten wij zorgen voor een mooi decor. Helpen jullie mee?

•

Zaterdag 7 mei: Wij hebben wat centjes nodig om leuke dingen te doen op kamp. We
houden een verkoopsactiviteit met heel de scouts. Verdere info volgt nog!
Zaterdag 14 mei: Het is alweer de laatste activiteit van het jaar :’( maar gelukkig een zeeeer
leuke, houd deze volledig zaterdag zeker vrij voor de slotactiviteit. Verdere info volgt nog.

•

MAANDPROGRAMMA
WELPEN
2 APRIL
Dauwtocht
Afspraak om 7u aan de lokalen.

9 APRIL

Oldskool pleinspelen

16 APRIL

Wegens het grote succes van de vorige keer,
wagen we ons nogmaals in spelletjesland.
Breng zeker jullie favo spel mee!

23 APRIL

Creatief werk voor ons scoutsetentje

30 APRIL

Hopelijk lukt het deze keer wel
-> we gaan zwemmen
Vergeet jullie zwemkledij niet!
7 MEI

Verkoopsactiviteit
Allen op post!
#leukeactiviteitenopkamp

MAANDPROGRAMMA
WELPEN
14 MEI

Slotactiviteit - Meer info volgt

Woudloper programma
Scouts got talent
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Kan je prachtig zingen of ben je de beste
acteur van Aalter en omstreken?
Vandaag ontdekken we al je talenten.

16/04

waterfestijn
'T is koud, 't is nat en 't zit soms in een
bad.
Vandaag
spelen
we
waterspelletjes! verse kleren en/of
handdoek raden we aan.

23/04

Mexico
Na 2 lange
helemaal tecoronajaren is scoutse
Mexico en rug. We vertrekken tentje
sluiten we d versieren de zaal. D naar
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hebben we ook wat
heel de scouts
Vandaag doen we met
een verkoopactie!

30/04

Saffraangele
Frivole Hinde
(Leonie )

Slotactiviteit

Verkoop

Zilverblauwe
Ijverige Boxer
(Laure)

7/05

Helderblauwe
Volhardende Dolfijn
(Catho)

De laatste activiteit van het
scoutsjaar... We maken er een
spetterende dag van. Jullie komen toch
ook? Meer info volgt!

14/05

Ferrumoranje
Evenwichtige Koelan
(Viktor)

MAANDPROGRAMMA
JONGGIVERS APR-MEI
2 april
Tijd om onze sjorskills nog eens boven te halen. We spreken af aan
de loods om te sjorren
9 april
We moeten eens wat geld verdienen, vandaag wassen we samen
met de Givers auto's t.v.v. ons kamp
*****
Beste ouders, aarzel niet om vandaag jullie wagen eens te laten
wassen door ons zodat we leuke dingen kunnen doen op kamp !!
16 april
De Olympische Scoutsspelen 2022
23 april
Vandaag spelen we tetris, welk team verzamelt de meeste blokjes
en kan die ook het beste plaatsen?
30 april
Vanavond is het scoutsetentje, we gaan er als Jonggivers voor
zorgen dat de zaal helemaal tip top in orde is.
7 mei
Nog meer geld te verdienen!! Vandaag gaan we rond in MariaAalter en omstreken met onze verkoopsactiviteit
14 mei
Ohhhh 't is al de laatste werking... Tijd om er uit te gaan met een
knaller, we zullen een hele dag weg zijn. Meer info volgt...
STEVIGE LINKER EN TOT OP KAMP ~~ DE JONGGIVERLEIDING

MAANDPROGRAMMA
GIVERS APRIL-MEI
2 april
Brainstorm carwash + reclame maken

9 april
CARWASH (uren worden besproken 2/04)
kom met veel, easy money :)

16 april
Zwemmen

23 april
Giverbar voorbereiden

30 april
SCOUTSETENTJE
voorbereiden kinderanimatie, breng u creatieve brein mee

7 mei
GIVERBAR
heel de week opzet!

14 mei
slotactiviteit

STEVIGE LINKER, DE GIVERLEIDING

