Kapoenen
ZON 20/09: Vandaag gaan we ons amuseren op een typische
scouts-activiteit: Hoe vettiger, hoe prettiger! Doe kleren aan
die er tegen kunnen, want vandaag worden we lekker vuil.
ZON 27/09: Tijd voor een goed ouderwets bosspel. Haal je
gecamoufleerde kledij maar boven en kleed je warm aan, want
vandaag maken we de bossen van Pulle onveilig.
ZON 04/10: Neem-je-beste-vriendjes-mee-naar-descouts-dag: Vandaag mag je je beste niet-scouts-vrienden
mee naar de scouts nemen om hen te laten zien hoe supermega-leuk de scouts wel niet is. We spelen namelijk
pleinspelletjes!
ZON 11/10: Woudloperskeuken: kom jij vandaag alle
ingrediënten verdienen om te koken tijdens een echte
woudloperskeuken? PS: Geef jouw kapoen geen eten mee, de
leiding voorziet wat lekkers om er op die manier voor te
zorgen dat alles coronaproof verloopt
.

ZON 18/10: Dat de kapoenen wel eens het varken durven
uithangen, dat wisten wij al langer. Daarom spelen we vandaag
het allerleukste boerderijdierenspel. Kom verkleed als jouw
favoriete boerderij-figuur.
ZON 25/10: Vandaag moeten jullie helaas jullie leiding al een
weekendje missen
, omdat wij de kruimeltjes van onze
kaas- en wijnavond moeten opruimen. Vrije zondag, tot
volgende week!
(PS: Als jullie ook zin hebben om de scouts
te steunen op de Kaas- en Wijnavond, kan je meer informatie
vinden op onze facebookpagina).
Scouts en Gidsen Zandstuivers Pulle
presenteren:

Kaas- en wijnavond op 24 oktober!

Papierslag
Op zaterdag 17 oktober komen de Scouts en Gidsen van
Pulle vanaf 9:00u uw oud papier ophalen.
Gelieve uw papier stevig verpakt aan de straat klaar te
zetten.
Mensen die buiten Pulle wonen, kunnen hun oud papier op
deze dag zelf naar het dorpsplein van Pulle brengen.

De scouts… wa isda?

De Kapoenenleiding

→ Samen spelletjes spelen.

Amelie

→ Iedereen is welkom!

AC

→ Elke zondag van 14u tot 17u.

Lies
→ Uniform = kapoenentrui en sjaaltje (beiden aan te
kopen op de scouts).
→ Belangrijk! Doe zeker nooit je beste kleren aan, want
scouts betekent uitleven en daarbij kan je wel eens vuil
worden.
BELANGRIJK!
Zaterdag 14 en zondag 15 november gaan we op
mini-weekend. Dit houdt in dat we één keer
overnachten op ons eigen scoutslokaal.
Meer info volgt nog!

Joke

SCOUTS IN TIJDEN VAN CORONA!
We vragen om je kinderen niet te
laten deelnemen aan activiteiten
wanneer ze 3 dagen ervoor ziek
zijn geweest.

Communicatie
Word lid van onze Kapoenen Whatsappgroep! Hier
posten we informatie over activiteiten en extra’s.
https://chat.whatsapp.com/F5jyK4OiwIzGHkMoy3xmDP

We delen onze scouts op in 4
aparte
bubbels.
Kapoenen,
Kawellen, Jonggivers en Givers.
Leiding zit bij in de bubbel. Zo
spelen er maar 2 bubbels per
locatie. We komen wel steeds
samen aan het lokaal.

Handen wassen wordt een
prioriteit bij elke activiteit. Voor en
na worden steeds de handen
gewassen.

Leden vanaf jong gids/verkenner
zijn verplicht om met een
mondmasker in de formatie te
staan. Ook ouders zetten een
mondmasker op wanneer ze leden
komen afzetten

