Liefste kapoenen,

1 januari 2021

We nemen afscheid van dit rare jaar
en ook in 2021 staan wij met heel veel leuke spelletjes klaar.
Van dikke Bertha tot kiekeboe
de kapoenen van Sint-Rochus doen voor corona hun boeken niet toe.
We maken er een fantastisch jaar van met veel spel en plezier
en dat avontuur begint hier.
Jullie kapoenen(leiding),
Mats, Bart, Maarten, Anouk, Paulien, Tim en Frauke
ZONDAG 3 JANUARI
Wij wensen jullie een super gelukkig Nieuwjaar en hopen dat jullie 2021
mooi ingezet hebben! Omdat de leiding morgen aan de examens begint is
er vandaag geen scouts. Tot volgende week!
ZATERDAG 9 JANUARI
Vandaag gaan we op tocht door het donker... Geen paniek: je mag een
zaklamp meenemen. Heb je een 'Licht aan skoete blijft gaan'-lichtje, neem
dit dan zeker op onze tocht. Van 18u30 tot 20u30 aan 't Joepie.
Bericht aan de ouders: gelieve de naam op de zaklamp of het lampje te schrijven.

ZONDAG 17 JANUARI
Wat we vandaag doen blijft nog even een verrassing... Jullie mama's en
papa's denken nu waarschijnlijk: "Zal wel! Ze hebben gewoon nog geen
spel bedacht!". En deze keer moeten we hen gelijk geven want onze
jinners bedenken een spel vandaag... We kunnen jullie in ieder geval
beloven dat het keitof wordt! Van 14u tot 17u aan 't Joepie.
ZATERDAG 23 JANUARI
Vanavond toveren we 't Joepie en de lokalen (zie verder) om tot een
echte filmzaal en organiseren we een gezellige filmavond! Heb je ideetjes
voor de film? Laat ons dit zeker weten. Van 18u30 tot 20u30.
Opgelet! Kapoenen 1 spreken af aan 't Joepie
Kapoenen 2 spreken af aan de lokalen (Biezeweide 33)
ZONDAG 31 JANUARI
We kunnen de eerste maand van 2021 niet afsluiten zonder een kei cool
bosspel! Trek je vuilste kleren aan en kom van 14u tot 17 naar 't Joepie.

