
Sprokkel 
Kapoenen

Maart - April - Mei



13 maart: Quiz
Liefste kapoentjes, hopelijk hebben jullie goed opgelet op

school want we gaan namelijk samen quizzen. Je kan alvast
oefenen zodat jullie zeker winnen. 

We spreken zoals altijd af op het VP van 14 tot 17 uur.

20 maart: De Mol
Deze week spelen we de mol. Een van de leiding zal de rol

van de mol op zich nemen. Dus kapoenen haal jullie
speurneuzen maar vanonder het stof, want deze zullen

jullie zeker nodig hebben. 
Deze vergadering gaat ook door op het VP van 14 tot 17

uur.



25 maart: zwemmen
Deze vergadering is op een vrijdag, omdat de leiding

werkweekend heeft. Dat wilt echter niet zeggen dat we
geen leuke dingen gaan doen. We gaan namelijk zwemmen

in het Vita zwembad van Temse. 
We verzamelen aan de ingang van het zwembad om 19
uur. Jullie kunnen jullie kapoentjes komen afhalen om

21uur.

3 april: Olympische Spelen
Lieve kleine Olympiërs, deze vergadering draait allemaal

rond de Olympische spelen. We zullen zien wie de
opvolgers zullen worden van Usain Bolt, Nina Derwael of
Wout Van Aert. Dus maak jullie borst nat en warm zeker

goed op voor het grote spektakelspel. 
We spelen dit spel op het VP van 14 tot 17 uur.

Tot dan !!!



10 april: Cluedo (bosspel)
Liefste speurneuzen, deze week spelen we Cluedo in de

vorm van een bosspel. Wie heeft wie ontvoerd? Hoe is dat
gebeurd? Op deze vragen zullen jullie allemaal een

antwoord krijgen. 
Deze week worden jullie verwacht op Den Hof

(Fonteinstraat 7A) van 14 tot 17 uur. 

17 april: Bordspel
 We spelen deze week een bordspel. Welk spel zal het zijn?

Een variant van Monopoly of eerder iets zoals
Ganzenbord? Dat kunnen jullie zelf komen uitzoeken op

het VP van 14 tot 17 uur. 



24 april: Groepsuitstap
Joepie we gaan op groepsuistap. Wat we gaan doen is nog

een grote verrassing. De nodige informatie zal tijdig
meegedeeld worden. 

Groetjes

1 mei: Oudervergadering
Voor deze vergadering staat er iets speciaals op de

planning. Jullie mogen namelijk jullie ouders meenemen
naar de vergadering. Wat we allemaal gaan doen zal dan

wel duidelijk worden.
Deze activiteit vindt plaats op het VP van 14 tot 17 uur



Contact
Tita: 04 71 36 63 99
Apo: 04 97 34 33 29
Xebo: 04 99 76 68 58
Petro: 04 84 54 33 34

 
kapoenen@scoutstemse.be 

Wet: 
Bosbewoners stil 
Luister naar de wind 
Kom uit je nest en verlaat je
hol aarzel niet en kom, klik

Gebed: 
Dag jezus die ons kent en
altijd bij ons bent help ons
flink kapoentjes zijn dan
wordt het voor ons allen fijn

Kampdatum: 11 tot 15 juli


