Kapoentjes
Programma
Scoutswerkjaar 2021-2022

2e semester
12 februari – Valentijnspel
Overmorgen is het Valentijn en daar hoort natuurlijk een spel bij! Vandaag gaan we op zoek naar
de grootste tortelduifjes van Ingelmunster.

19 februari – Leiding daagt je uit
Vandaag nemen alle kapoentjes het samen op tegen de leiding. Als ze winnen, volgt er uiteraard
nog een verrassing op kamp ;-).

26 februari – Het mega fantastische zeeroverspel
Wij gaan waar de kaart ons leidt. Vandaag gaan we op schattenjacht!

5 maart – Powhow
Ondertussen weet heel Ingelmunster al dat wij de beste zijn. Vandaag gaan we dit ook eens gaan
bewijzen tegen andere scoutsgroepen.

12 maart – – Kooknamiddag
Vandaag gaan we lekker koken… Wel koken gaan we zeker doen of het lekker zal zijn, hangt van
jullie af.

19 maart – Knotsgekke kippenspel
De kip (Gallus gallus domesticus) of het huishoen is een zeer bekende gedomesticeerde vogelsoort
uit de familie van de fazantachtigen (Phasianidae), die weer behoort tot de orde der
hoendervogels (Galliformes), en kunnen dan ook niet ver of hoog vliegen. De kip is de meest
voorkomende vogelsoort ter wereld met wereldwijd vele miljarden exemplaren.

26 maart – Sterkste kapoen
Vandaag mogen jullie eventjes alles vergeten wat jullie al geleerd hebben. In plaats van samen te
werken, is het nu ieder voor zich. Wie kroont zich op het einde van de dag tot sterkste kapoen?

2 april – Hindernissentocht
Jullie brengen de varkentjes wij, uhm… brengen ze vuil terug. Vandaag gaan jullie kapoentjes voor
de eerste keer op hindernissentocht.
VERSE KLEREN!!!

9 april – Het harige hondenspel
Vandaag komt er iemand langs met verschillende honden en zullen we leren hoe we moeten
omgaan met honden. Meer info volgt nog.

16 april – Het grote Paashaasspel
Paashaas met pruimen, jammie!!!

23-24 april – Weekend
Verdere info volgt!

30 april – Beach Party spel
Vandaag is de hoogdag voor de verkenners, dit weekend geven zij hun succes feestje. Wij gaan eens
een kijkje gaan nemen wat ze daar nu allemaal uitsteken.

7 mei – Jongens meisjes namiddag
Onze groep wordt voor eventjes in twee gesplitst. De jongens en meisjes zullen zo een namiddag
apart van elkaar doorbrengen.

14 mei – Nog eens Beach Party?
TOP SECRET!!!

11-16 juli – Scoutskamp
De kers op de taart, het hoogtepunt van het jaar… dat zijn maar enkele voorbeelden hoe je het
scoutskamp kunt beschrijven. Daarom hopen we dat jullie allemaal meegaan!
Meer info over kamp volgt later!

Stevige Scoutspoot
Tijl, Marie, Lennard, Marylyne, Juul, Brecht en Joran
Bij eventuele vragen mag je altijd bellen of sms’en naar Joran (0460 97 59 55).

