Lelie kapoenen
januari - februari

Zaterdag 11 januari van 18u30 tot
20u30
Trek jullie warmste pyjama’s of onesie’s maar aan voor
deze vergadering, want vandaag kruipen we onder de
dekens om gezellig samen een film te kijken! je kan zelf
ook een kleine snack meenemen voor tijdens de film.

Zaterdag 18 januari van 18u30 tot
20u30
Eet jullie buikje maar niet te rond bij het avondeten,
want we gaan koken! Breng jullie gamel en bestek
mee, de leiding zorgt voor de rest.

Zaterdag 25 januari van 18u30 tot 20u30
We gaan op onze befaamde fakkeltocht vandaag. Kleed jullie
warm aan, want een klein fakkeltje zal niet genoeg zijn om jullie
warm te houden ;-)

VANAF NU GAAN DE ACTIVITEITEN
TERUG DOOR OP ZONDAG!

Zondag 2 februari van 13u tot 16u
We gaan vandaag helpen bomen planten! De activiteit gaat door van
13u-16u aan de Abdij van Roosenberg in Waasmunster. We spreken
samen af op de parking bij de Roosenberg om 13u. Ophalen is terug
op dezelfde plaats om 16u. Alle materiaal om te planten is
aanwezig, maar een eigen schop mag uiteraard meegenomen
worden!

Zondag 9 februari van 14u tot
17u
Scouts Sombeke heeft gehoord dat er iemand
vermoord is!! De politie heeft aan ons, de kapoenen,
gevraagd om dit op te lossen. We zullen onze
speurneuzen moeten gebruiken om uit te zoeken wie
de moordenaar is, met wat hij/zij het heeft gedaan,
en waar. We spelen Cluedo!

Zaterdag 15 februari van 14u tot …
Vanavond is het zover! De lang verwachte ouderavond! We spreken om 14u af op de
scouts. Jullie ouders zijn welkom vanaf 20u voor de show, of om 18u30 voor de kaas- en
wijnavond (meer info op facebook en op de website). Eten wordt voor jullie voorzien!

Groetjes van jullie allerliefste leiding,
Manou en Floren (0487274484)
Mailen kan naar kapoenen@scoutssombeke.be

Wil je onze scouts ook op de voet volgen en als eerste onze nieuwe avonturen zien? Volg
ons dan zeker op Instagram en facebook!

@scouts_sombeke
Scouts Sombeke

