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SEMESTERPLANNING 1 – 2020/21

Beste kapoentjes en ouders
Het is weer zo ver, het nieuwe scoutsjaar begint en de leiding
voorspelt weer een geweldig jaar! De kapoenenleiding heeft dan
ook weer een hele hoop geweldige vergaderingen voor jullie in
petto! We kijken natuurlijk niet alleen uit naar de vergaderingen,
maar ook het scoutskamp belooft een knaller te worden. Dan gaan
we maar liefst 5 dagen op kamp met de kapoenentak! Wij hebben
er alvast veel zin in!
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Lidgeld
Voor het lidgeld bestaan er twee formules voor 1 jaar scouting per persoon; destandaard vraagprijs (35 euro) of de streefprijs (50 euro). Als ouder heb jede keuze om 1 formule te kiezen.
Van die 35 of 50 wordt er 34 doorgestort naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zoword je lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen en ben je meteen ook verzekerd! Dekapoenen en welpen vragen we per semester 5 EUR extra voor een wekelijksvieruurtje, cash af te geven aan de takleider voor of na een vergadering.
Waarom lanceren we deze nieuwe regel? Naast de kost van onze eigen werkinghebben we de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in nieuw duurzaam spel & kampmateriaal. Zo investeerden we vorig jaar nog in nieuwe tenten en bekijken wemomenteel een aankoop van nieuwe shelters, hiervoor proberen we door de jarenwat te sparen.
Dus heb je als ouder zin om iets meer te betalen dan 35 euro, vragen we om destreefprijs van 50 euro per persoon te betalen. Maar dit is, uiteraard, volledigvrijblijvend en geen verplichting!
Het lidgeld mag gestort worden op BE32 7340 3552 0702 met vermeldingvan TAK + NAAM+ VOORNAAM.
Gezinnen voor wie de kost van scouting te hoog ligt, kunnen met de groepsleidingcontact opnemen. Want we vinden dat financiële zorgen geen drempel mogen zijnom het spel van scouting te spelen! Discretie is uiteraard verzekerd.
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Ouderbezoek
Een nieuw jaar, een nieuwe leidingsploeg! Graag organiseerden we zoals vorig jaar
een soort “ouderavond” ,maar in de huidige situatie is dit niet echt aangewezen.
Maar omdat vele leden -of ouders- voor de eerste keer kennismaken met scouting
denken we dat het geen slecht idee is om toch eens langs te komen bij de ouders
om onszelf eens voor te stellen. Voorlopig stellen we dit even uit tot het 2de
semester! We houden jullie op de hoogte.

Het uniform
Met het dragen van het uniform toon je dat je scoutbent en verwijs je naar de waarden van de beweging.Het uniform geeft leden en leiding de mogelijkheid omiets gemeenschappelijk te veruiterlijken en laat tochruimte voor een persoonlijke touch.
Het uniform bestaat voor de kapoenen uit onzescoutsdas (het zogenaamde sjaaltje) en appreciëren wehet indien de kapoenen met onze scouts t-shirt naar descouts komen. Beide zaken kan je aankopen bij ons opde scouts.
Onze eigenste jacht t-shirt kan je aankopen voor € 15en zijn in verschillende maten verkrijgbaar. We sporeniedereen dan ook aan om deze t-shirt wekelijks tedragen als je naar de scouts komt! Kom ons gerusteens vragen om een exemplaar te passen mocht je noggeen t-shirt hebben aangekocht.

Meer informatie over het scoutshemd vind je ophttps://scoutsjongbrabant.be/praktisch/uniform/
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Afspraken
Vergaderingen:

Een vergadering gaat normaal gezien altijd door op zondag,op de Kleine Jacht. Elke vergadering start om 14:15 enduurt tot 17:30, tenzij dit anders vermeld wordt op desemesterplanning. Zoals vrijdagvergaderingen die door gaanvan 18h tot 20 h!Tijdig kijken dus!
Vieruurtje: Om de hongerige magen van onze kapoenen te kunnen stillen,

wordt er elke vergadering een vieruurtje voorzien. Hiervoorvragen wij wel een kleine bijdrage van €5 per semester. Ditbedrag liefst cash te betalen aan Kaat van de kapoenen.
Afbellen: Wij vragen om steeds af te bellen of een mailtje te sturen als je

niet naar een vergadering kan komen.Afbellen is meer dan een formaliteit. Je leiding kan zoinschatten met hoeveel jullie zullen zijn en een geschikt spel inéén steken.
Afmailen kan je dan naar kapoenen@scoutsjongbrabant.beAfbellen doe je liefst bij de takleider (Tobias Deleu)
Wij vragen voor elke betalende activiteit jezelf in te schrijvendoor naar kapoenen@scoutsjongbrabant.be een mailtje testuren.
Niet afzeggen = betalen!

Website: Voor meer informatie & updates kan je steeds terecht op onze
Website:www.scoutsjongbrabant.be
of op onze Facebookpagina ‘Scouts Jong Brabant’.Volg je ons nog niet? Zeker doen!
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Semesterplanning
Lang genoeg gewacht, hier is hij dan!

Zondag 20 september: Startdag
Afspraak om 14u aan de jacht! Zie website of mail voor meer informatie.
Zondag 27 september:Supercoole-bosontdekkingsreisvergadering
Vandaag ontdekken wij samen de geheimen die het bos ons te bieden heeft
samen met Rick het Hert, Bernd de beer en Olli het everzwijn. Neem liefst een
lange broek mee om tekenbeten te vermijden.

Zondag 4 oktober: vettige vergadering
Hoe vettiger hoe prettiger. Tegen de konijnenpijp zeggen we geen nee!
Vergeet geen vuile kleren aan te doen!

Zondag 11 oktober: Binnen de minuut vergadering
Tik tak tik tak ... Kom geen minuut te laat, want anders mis je het eerste spel.
Zet je snelste beentje voor!
Het concept is niet moeilijk: elke spel moet afgelegd worden binnen 1 minuut en
dit getimed door de onverbiddelijke leiding.
Zondag 18 oktober: Leger vergedaring
Geef acht want vandaag verdedigen we de Jacht met man en macht. Vergeet
zeker je camouflage kleren niet.

Vrijdag 23 oktober – zondag 25 oktober: Leidersweekend 1GEEN SCOUTS
zondag 2november: 10-kamp
Wie weet er welke sporten allemaal voorkomen in 10-kamp? We beoefenen ze
allemaal vandaag! Sportkleren zijn een must.
Zondag 8 november: Halloween-weekend!



Scouts Jong Brabant Kapoenen

Dit weekend is de eerste keer dat de kapoenen een nachtje van huis zijn!
We slapen op de jacht en leg alvast zeker je Halloweenkleren klaar. Meer info
over dit weekend volgt via mail!

14 - 15 november Kiekenfeest + vergadering:
Zoals elk jaar is het weer kiekenfeest! Na een heerlijk stuk kip is er een vergadering op de
gewone uren. Meer informatie over het kiekenfeest volgt.
Zondag 22 november: Piratenvergadering
Vandaag gaan we opzoek naar de schat van onze jachtpiraat. Deze islaatst door een boswachter in het bos gespot. Benieuwd of we de schatgaan vinden?

Zondag 29 november: knutselvergadering
Haal de creatiefste kapoen in je naar boven! Een kapoen moet niet alleen snel,
gediciplineerd en ordelijk zijn. Ook creativiteit is een must.

Zondag 6 December: Sinterklaas
6 December, het is Sinterklaas. De Sint en de roetpieten komen langs op deJacht. Ben je flink geweest dit jaar? Luister je wel naar de Leiding?

Vrijdagavondvergadering:Zoals elk jaar wisselen we de zondag vergaderingen even in voor de vrijdag avond. Zo kan deleiding zich goed voorbereiden op de examens en hebben we de kans om eens een andersoort activiteiten te plannen. Deze vergaderingen gaan door 18h tot 20 h!
Vrijdag 11 december: Filmavond
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Een gezellige avond samen met een dekentje en een spannende film!

Vrijdag 18 December: kerstetentje
Jin regelt eten deze vergadering om jullie hongere magen te vullen.Een extra mail hierover volgt!

Wintervergaderingen:
Zo als elk jaar krijgen jullie ook in januari enkele vergaderingen voorgeschoteld.Meer info hierover volgt.
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Belangrijke data
Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda!
Vrijdag 23 oktober – zondag 25 oktober:
Leidersweekend 1 = GEEN scouts
Zaterdag 14 november – zondag 15 november:
Kiekenfeest
Zondag 6 december: Sinterklaas
Sinterklaas komt op bezoek!
Zondag 7 februari: Start semester 2
start semester 2
Vrijdag 26 februari – zondag 28 februari: Leidersweekend
Leidersweekend 2 , GEEN scouts
Vrijdag 12 maart – zondag 14 maart: Groepsweekend
Zondag 25 april: Groepsdag
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Jullie leiding!
Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar

kapoenen@scoutsjongbrabant.be

We hopen jullie op elke vergadering in grote getale te mogen ontvangen!
Stevige linker,
De kapoenenleiding

Tobias Deleu (takleider)
0492769527
tobias.deleu@scoutsjongbrabant.be

Kaat Leyssen
0498129315
kaat.leyssen@scoutsjongbrabant.be

Felix Schellens0468055829
felix.schellens@scoutsjongbrabant.be

William Martens0498539895
william@scoutsjongbrabant.be


