
 

Maandprogramma Kapoenen Scouts Baasrode 

Dag kapoentjes en kapoentjesouders!  

We zijn er weer! Dit is het super deluxe mega coole maandprogramma van oktober! En zoals 

gewoonlijk staan er ook weer super mega fantastisch coole activiteiten op de planning. 

Laten we eens een kijkje nemen… 

 

4 oktober 

Hallo kapoenos, 

Vandaag gaan we een themaspel spelen. Als jullie willen weten wat ons 

thema is dan zullen jullie moeten komen      . Wij verwachten jullie van 14u 

tot 17u op het VP. Na 17u mogen jullie terug naar jullie mama en papa om 

jullie dolle verhalen te vertellen.  

 

11 oktober 

Lieve lieve (b)engeltjes, 

Deze zondag spelen we laddercompetitie. Wie bovenaan staat als het 17 uur 

is WINT, geen zorgen hoogtevrees speelt geen part bij dit spel. Wij 

verwachten jullie van 14 uur tot 17 uur op het VP, breng jullie goed humeur 

en het goede weer alvast maar mee. Tot dan! 

 

 

18 oktober 

Dag snottebellen, 

Nu zondag gaan we ons een lekker sportief uitleven, we gaan 

namelijk sporten en spelen in een leuke sport en spel namiddag. 

We hopen jullie allemaal te zien van 14 uur tot 17 uur op het VP. 

Hopelijk tot dan en vergeet vooral je goed humeur niet.  

 



25 oktober 

Deze zondag gaan we Buggenhoutbos onveilig 

maken. We verwachten jullie om 14 uur in 

Buggenhout op de parking van meubelen Gene 

vanwaar we vertrekken naar het super mega 

deluxe bos. Voor de ouders die geen vervoer 

kunnen voorzien vragen wij de leiding te sturen 

of naar het volgende nummer te bellen zo 

kunnen we samen een oplossing zoeken:       

0471 42 49 75. Om 17uur kunnen de kinderen 

terug opgehaald worden en vertellen over hun 

spectaculaire dag in het bos. 

 

Groetjes 

Annelore, Liam & Britt 

 

Voor meer info: 

Annelore:  0473 18 10 69 

Liam:   0471 42 49 75 

Britt  0468 10 64 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

