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SEMESTERPLANNING 2 – 2021/22

Beste ouders en kapoenen

Na een geweldig eerste semester zijn we nu helemaal klaar voor een nog zotter tweede
semester! De leiding is weer helemaal klaar om nieuwe spelletjes te bedenken. Zo moeten
jullie niet meer op een zondagnamiddag thuis zitten, maar kunnen jullie terug naar jullie
favoriete plek: de Kleine Jacht!
Bekijk altijd goed de planning, want deze staat alweer boordevol leuke activiteiten. Bij een
aantal activiteiten worden jullie nog extra op de hoogte gebracht via mail.
We hopen jullie weer in grote aantallen te mogen ontvangen en we sluiten het scoutsjaar
af met een spetterend kamp!
Voor extra info en updates kan je steeds onze website bezoeken:
http://www.scoutsjongbrabant.be of ons volgen op onze facebookpagina ‘Scouts Jong
Brabant’.
Voor verdere vragen of onduidelijkheden kan je ons altijd aanspreken op de scouts voor
of na een vergadering of ons mailen via:
kapoenen@scoutsjongbrabant.be

Een stevige linker
De Kapoenenleiding

http://www.scoutsjongbrabant.be
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Het uniform
Met het dragen van het uniform toon je dat je scout bent en
verwijs je naar de waarden van de beweging. Het uniform
geeft leden en leiding de mogelijkheid om iets
gemeenschappelijk te veruiterlijken en laat toch ruimte voor
een persoonlijke touch.
Het uniform bestaat voor de kapoenen uit onze scoutsdas
(het zogenaamde sjaaltje) en we appreciëren het als de
kapoenen met onze scouts t-shirt naar de scouts komen.
Beide zaken kan je bij ons aankopen op de scouts. (€7,5 voor
de scoutsdas en €15 voor de t-shirt)

Kom ons gerust eens vragen om een exemplaar te passen
mocht je nog geen t-shirt hebben aangekocht.

Meer informatie over het scoutshemd vind je op
https://scoutsjongbrabant.be/praktisch/uniform/

https://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 tot 17:30,
tenzij dit anders vermeld wordt op de semesterplanning.
Tijdig kijken dus!

Vieruurtje: Om de hongerige magen van onze kapoenen te kunnen stillen, wordt
er elke vergadering een vieruurtje voorzien. Hiervoor vragen wij wel
een kleine bijdrage van €5 per semester. Dit bedrag liefst cash te
betalen aan de kapoenenleiding.

Afbellen: Wij vragen om steeds iets te laten weten als je niet naar een
vergadering kan komen. Via mail kun je bij ons terecht op het
mailadres kapoenen@scoutsjongbrabant.be afbellen doe je liefst bij
de takleider: William Martens (0498 53 98 95)
Afbellen is meer dan een formaliteit. Je leiding kan zo inschatten met
hoeveel jullie zullen zijn en een geschikt spel ineensteken.

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!

mailto:kapoenen@scoutsjongbrabant.be
http://www.scoutsjongbrabant.be
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Semesterplanning
Lang genoeg gewacht, hier is hij dan
Zondag 13 februari: ValentijnvergaderingVandaag vormen we koppeltjes, bewijs jullie eeuwige trouw door deproeven van cupido goed af te leggen. Zo komen we er achter welk duohet verst schopt!

Zondag 20 februari: VriendjesdagNeem al je vriendjes mee voor deze super unieke vergadering, zo kun je hen laten zien welkeavonturen wij hier elke zondag beleven. Eén, twee, drie of tien, al je vriendjes zijn welkom!
Zondag 27 februari: Naar de maanDoe jullie astronautenpak aan vandaag gaan we naar de maan.Maar opgelet, kan ons raket dit wel aan? Wij hebben al julliehulp nodig om samen een stevig raket te bouwen en tebesturen. Lukt het ons om vandaag tewandelen op demaan?

Vrijdag 4 tot zondag 6 maart: GroepsweekendHet is weer tijd om er met de hele scouts op uit te trekken, van de jongste kapoen tot deoudste leider. Meer info volgt nog.
Zondag 13 maart: Dino-vergaderingWe hebben geruchten gehoord dat miljoenen jaren geleden eentyrannosaurus rex in heverleebos een ei heeft achtergelaten. We gaanop zoektocht met jullie als dino speurneuzen.

Zondag 20 maart: Homo universalisBeste kandidaten jullie zijn nog met enkele kapoenen straks weten wiezich homo universalis mag noemen en wie net naast die titel grijpt jullievechten dat onder elkaar uit.

Vrijdag 25 tot zondag 27 maart: Leidingsweekend à GEEN SCOUTS!!Dit weekend gaat de leiding op teambuilding, geen scouts dus. Niet getreurd, volgende weekzijn we er weer!
Vrijdag 1 april: PaasetentjeHet kerstetentje kon dit jaar helaas niet doorgaan maar niet getreurd, de jinners zullen hunkookkunsten toch nog kunnen bewijzen bij dit Paasetentje. Meer info volgt.
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Zondag 10 april: Waar is grote smurf vergaderingHé, kom naar smurfenland welkom allemaal, ja kom naarsmurfenland het land van pracht en praal. Waar is grotesmurf naar toe? Is hij verdwaald in het grote smurfenbos ofheeft Gargamel er iest mee te maken? Wij zoek het dezenamiddag uit.

Zondag 17 april: Geen vergaderingVandaag is er geen vergadering want het is Pasen, prettig paasfeest!

Zondag 24 april: GroepsdagDeze zondag is het weer tijd voor onze jaarlijkse groepsdag! Ieder jaar is dit weer een grootfeest, we hopen jullie dan ook in grote getale te mogen ontvangen. Hou deze datum zeker vrijin jullie agenda en kom zeker met het hele gezin, pleziervoor jong en oud wordt verzekerd! Meer info volgt nogvia mail.
Zondag 1 mei: SprookjesvergaderingLang geleden in een land hier ver vandaan was er eenseen kleine kapoen die verloren gelopen was inhet bos maar hij moest oppassen voor de vos.Lukt het ons om de vos te ontwijken dezevergadering?
Zondag 8 mei: CluedoVandaag is het aan jullie om als echte detective te weten te komen wat er is gebeurd. Wieheeft de moord gepleegd, waar is de moord gepleegd en hoe is de moord gepleegd? Vind jijde antwoorden op deze vragen?
Zondag 15 mei: Slip and slide vergaderingNeem kleren mee die nat en vuil mogen worden want vandaag glijden we naar deoverwinning.
Zondag 22 mei: RobotvergaderingWie van jullie kan de grootste en sterkste robot maken? Of willen julliezelf transformers worden? We komen er deze namiddag achter.

Vrijdagvergaderingen:De info over de vrijdagvergaderingen volgt nog via mail.
Vrijdag 27 mei: Casinoavond
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Haal jullie bluf-skills al maar bovenwant vanavond is het casinoavond! De uitnodiging hiervoorvolgt nog via mail.

Vrijdag 3 juni: GroepszwemmenOhneee de laatste vergadering van het jaar is alweer aangekomen. Maar wees niet getreurd,we gaan met heel de scouts gaan zwemmen!
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Belangrijke data
Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda!

Groepsweekend Vrijdag 4 tot zondag 6 maart
Paasetentje: Vrijdag 1 april
Groepsdag: Zondag 24 april
Kamp: Maandag 25 juli tot zaterdag 30 juli
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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

William Martens (Takleider)
0498 53 98 95
william.martens@scoutsjongbrabant.be

Kaat Leyssen
0498 12 93 15
kaat.leyssen@scoutsjongbrabant.be

Emile Debruyne
0470 64 69 87
emile.debruyne@scoutsjongbrabant.be

Anse Verheyden
0479 40 18 98
anse.verheyden@scoutsjongbrabant.be

Quinten Vos
0472 20 27 59
quinten.vos@scoutsjongbrabant.be


