Kapoentjes
Programma
Scoutswerkjaar 2020-2021

2e semester
6 februari – Waar is Lander? -spel
Het zijn lange en saaie weken geweest, maar na welgeteld 42 dagen zijn we terug met een
gloednieuw semester vol scouts. Opnieuw gaan bewijzen dat scouts Ingelmunster toch wel de beste
jeugdbeweging ter wereld is.
De kapoentjes zijn hetzelfde gebleven, maar de leiding is er toch wat veranderd. Want waar is
Lander?

13 februari – Valentijnspel
Morgen is het Valentijn en daar hoort natuurlijk een spel bij! Vandaag gaan we op zoek naar de
grootste tortelduifjes van Ingelmunster.

20 februari – Reisje rond de wereld
Van Afrika tot in Amerika, van op de Himalaya tot in de woestijn.
Vandaag reizen we de wereld rond.

27 februari –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?

6 maart – Het knotsgekke kippen spel
Tok tok tok!

13 maart – Het vuile varkentjes spel
Jullie brengen de varkentjes wij, uhm, …, brengen ze vuil terug.
Vandaag gaan jullie kapoentjes voor de eerste keer op Hindernissentocht.
VERSE KLEREN!!!

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

27 maart – Weekend
Verdere info volgt! (afhankelijk van corona)

3 april - Het grote Paashaasspel
Paashaas met pruimen jammie!!!

10 april – Het grote FORZA LAMPAERT spel
Vandaag is het de verjaardag van ons Ingelmunsters boegbeeld Yves Lampaert. Dat verdient toch
wel een verjaardagsfeestje!

17 april – Kampspel
Vandaag komen jullie te weten naar waar we op kamp gaan, spannend!!!

24 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.

1 mei – Dag van de arbeid
Vandaag is het een vrije dag, maar dat betekent niet dat wij niets gaan doen!

8 mei – In mei legt elke vogel een ei
Wist je dat het vogelbekdier een van de enigste zoogdieren is die een ei legt samen met de
mierenegel, zouden deze ook in mei een ei leggen?
Gelukkig heeft leider Lander eentje gekocht om dit te testen.

15 mei – Operatie S-2205
TOP SECRET!

5-10 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
Lander, Tijl, Joran, Carlo, Lisa, Marie en Lennard
Bij eventuele vragen mag je altijd bellen naar Lander (0472 22 45 34) of Joran (0460 97 59 55).

