
Maandprogramma september 

Zondag 13 september 

Deze zondag is het onze eerste dag scouts. Voor sommige zal 

alles nieuw zijn andere hebben vorig jaar al reeds kennis 

gemaakt met de leiding en hun kapoenenvriendjes. Wil je 

weten wie jouw leiding wordt dit jaar dan moet je zeker komen 

deze zondag. We spreken af op het VP en vragen aan jullie om 

via de SINO te komen, er staat al reeds een wegbeschrijving op 

onze site. Alle kindjes zijn welkom vanaf 14u. Na onze 

kennismaking kunnen jullie de fantastische verhalen vertellen 

aan jullie ouders die jullie die dag beleeft hebben, zij komen 

jullie halen om 17u.  

 

 

Zondag 20 september  

Nu we een heleboel nieuwe vriendjes hebben, gaan we deze week 

een beetje aan onze teamspirit werken. De kapoenen zijn 

een groep dus moeten we goed kunnen samenwerken. 

Dit gaan wij jullie leren aan de hand van leuke 

teambuilding spelletjes. Wij verwachten jullie op het VP 

om 14u en om 17u mogen jullie mama & papa jullie 

komen halen.  

 

Zondag 27 september 

Hello kapoenos, ooit al eens op wereldreis geweest? Wel 

zondag nemen wij jullie mee op reis rond de wereld, hoe 

doen we dat? Wel we nemen jullie mee naar verschillende 

landen, door jullie te leren welke spelletjes de kinderen 

daar spelen. Wij zien jullie graag op het VP om 14u en na 

onze verre reis mogen jullie naar huis gaan om 17u.  

 

 

 

Opmerking naar de ouders toe: 

Omwille van COVID-19 vragen wij aan de ouders om achter het lint te blijven staan dat gespannen zal 

zijn. Ook verzoeken wij dat jullie ten alle tijden een mond- en neusmasker op hebben en de 

anderhalve meter proberen te bewaren. Voor verdere info over de maatregelen die Scouts Baasrode 

treft tijdens de aanwezigheid van het coronavirus kan u terecht op onze website.  

https://scoutsbaasrode.wixsite.com/st-ursmarus 

https://scoutsbaasrode.wixsite.com/st-ursmarus

