Dag Kapoentjes (en ouders)!
Hier zijn we weer met een nieuw semesterprogramma vol leuke spelletjes

20/02:
Vandaag stellen we jullie kennis op de proef. We quizzen erop los!

27/02:
Een dief nam al het snoepgoed uit de snoepwinkel van mevrouw
Suikerspin mee. De politie heeft al een eerste spoor gevonden,
maar kan zeker en vast de hulp van de kapoenen gebruiken.
Helpen jullie mevrouw Suikerspin haar voorraad weer aan te
vullen?

06/03
De kapoenen op safari! We gaan met de jeep door het oerwoud. Welke dieren
kan jij spotten?

13/03
Storm op zee! De kapoenenboot met Nelle, Heike, Iene, Silke en Marie aan het roer is verzeild
geraakt in een hevige storm. We trotseren vandaag samen de woeste wateren van de Atlantische
Oceaan.

20/03
Ik ga op reis en ik neem mee.. De kapoenen trekken naar warmere oorden. Ons goed humeur mag
zeker niet ontbreken in onze valies!

27/03
De biggetjes zijn ontsnapt uit de boerderij van boer Jos. De kapoenen, onze
echte dierenvrienden, helpen de biggetjes terug naar huis te brengen.

03/04
Vandaag worden we helemaal omgetoverd tot superhelden! We vervullen allerlei moeilijke taken om
onze superheldencape te verdienen.
Aangezien 1 april één van de favoriete dagen van de leiding is hier ook een mopje:
Een mier en een duizendpoot gaan samen uit eten. De mier moet lang wachten, want de
duizendpoot is bijna een uur te laat. Hijgend komt de duizendpoot uiteindelijk binnen: ‘Sorry dat ik
zo laat ben, bij de deur stond een bord met “Verplicht voeten vegen”!’

10/04
Kniebel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? We gaan met z’n allen op stap doorheen
het sprookjesbos en zullen Hans en Grietje, Klein Duimpje, Roodkapje en nog veel meer
sprookjesfiguren ontmoeten!

17/04
Wow! Ik heb vannacht iets cools gezien! 2 marsmannetjes zijn in mijn
tuin geland met hun UFO. Volgens mij zijn ze de weg kwijtgeraakt in
de ruimte… Helpen jullie hen om terug naar hun planeet te geraken?

24/04
Vandaag zoeken we uit wie de sterkste/slimste/dapperste/lenigste… kapoen is. Zet dus maar
allemaal jullie beste beentje voor!

01/05
Droomde jij er al eens van een bekende zangeres te zijn? Of misschien wel een danseres? Of een
actrice op de tv? Vandaag kan dat allemaal want we zijn voor één dag beroemd!

08/05
We reizen terug in de tijd. Het ene deel van de kapoenen wordt opgenomen in de
indianenstam, de andere worden stoere cowboys. Wie is de sterkste in het Wilde
Westen?

15/05
We zijn aangekomen aan de allerlaatste ‘normale’ vergadering van dit kapoenenjaar. Hierna start
terug de examenregeling. De kapoenen ondernemen een poging om een medicijn te vinden voor dat
stomme coronavirus zodat we in juli allemaal samen zorgeloos op kamp kunnen.

We kijken er naar uit om op zaterdag jullie snoetjes terug te zien!
Aan de ouders: normaal gezien hebben we nog enkele activiteiten in het tweede semester, zoals de
sleepover en het paasontbijt. We wachten de maatregelen af om te zien wat (en wanneer) deze
mogelijk zijn. We houden jullie steeds via de whatsapp/mail op de hoogte van de geldende regels.
Stevige linker
De kapoenenleiding
Silke, Iene, Heike, Nelle en Marie

