Diep in de zee
Kalender 2de semester:

16/01 : JIN
Heel wat leiding heeft in januari nog examens, daarom zal de Jin van
KDG deze week een handje toesteken.
Onder begeleiding zullen zij eerste keer kennismaken met wat leiding
geven nu eigenlijk allemaal inhoudt. Samen met leider Tim en leidster
Freya zullen ze de kapoenen een onvergetelijke namiddag bezorgen!
23/01 : JIN
Ook deze week is het nog de beurt aan onze Jin. Voor een tweede en
laatste keer zullen zij samen met ons een schitterende vergadering in
elkaar steken.

30/01: Oceanen
In deze vergadering is de leiding terug op post. Er drijft veel plastiek
rond in onze zeeën, maar de kapoenen zullen daar wat aan doen! Kom
je mee spelen?

06/02 : Zeeslag
Een ware zeeslag, daarvoor hebben we goede scheepsmannen en
vrouwen nodig! Kan jij met ons de vijand verslaan?

13/02 : Verrassingsvergadering
Vandaag is het verrassingsvergadering, kom allemaal naar de scouts
en we maken er een leuke dag van!

20/02 : Onbewoond eiland
We zijn gestrand op een onbewoond eiland! Om te overleven is het
zeer belangrijk om bepaalde technieken onder de knie te hebben. Zal
het ons lukken? Tot dan.

27/02 : Schattenjacht
Enkele piraten hebben wat moeite bij het zoeken naar een mysterieuze
schat. Ze vragen de kapoenen om hulp! Kom jij meehelpen?

6/03 : Cluedo
Iemand heeft het onze schat gestolen! We hebben al een lijst van
verdachten, maar deze vergadering zoeken we uit wie de schuldige is.
Kom je ons helpen met het detectivewerk?

13/06 : Bosspel
Vandaag spelen we een groots zeewierwoudspel! De locatie laten we
weten via mail.

20/03 : Financiële actie
Onze schatkist is BIJNA leeg! Om op kamp te gaan en te spelen
hebben we een volle schatkist nodig. Kom naar de scouts, en dan
vullen we de schatkist weer!

27/03 : Geen vergadering
Even wat welverdiende rust voor alle kapoenen en de leiding.
Volgende week geven we er weer een lap op!

3/04 : Pasen
Na een weekje rust vliegen we er weer in! Gelukkig is de paashaas
ook diep in de zee op bezoek gekomen! Kom jij mee zoeken naar
cadeautjes die de paashaas verstopt heeft?

10/04 : Sportvergadering
Doe maar allemaal jullie beste sportkleren aan en zorg dat je je snelste
schoenen aan hebt, want vandaag gaan we sporten!

17/04 : Groepskas
Voor de tweede keer dit semester gaan we allen samen te werk om de
schatkist bij te vullen. Kom jij ook helpen?

24/04 : WEEKEND
Meer info volgt.

1/05 : Groepsactiviteit
Meer info volgt.

8/05 : Knutselvergadering
Kom allemaal met jullie creatiefste ideeën naar de vergadering.
Vandaag zullen de Picasso’s en Michelangelo’s in jullie naar boven
komen!

15/05 : Casino
Trek voor één keer jullie mooiste kleren aan, want vandaag vieren we
onze laatste vergadering en trekken we samen naar het casino van
Atlantis!

Praktische info:
Onze vergaderingen gaan altijd door van 14u30 tot 17u op het terrein
(tenzij anders vermeld).
We verwachten dat leden altijd in uniform aanwezig zijn. Voor kapoenen is dit
enkel een KDG-sjaaltje. Een scoutshemd mag, maar moet niet.
Aangezien sjaaltjes of andere kledingstukken rap verloren geraken, raden we
aan om zeker overal de naam van je kapoen in te zetten. Ook kan er geravot
en gestoeid worden, waardoor kleren soms vuil worden of kunnen scheuren.
Doe dus kleren aan die tegen een stootje kunnen!
Daarnaast vragen we ook dat de Kapoenen geen dingen meenemen die het
groepsgevoel kunnen verstoren, zoals bv. gsm, gameboy, snoep…
Het kamp zal doorgaan van 5 tot en met 9 juli 2020. (De precieze datum kan
nog enkele dagen verschoven worden, maar daarover later meer.)
Op avondvergaderingen worden geen volwaardige maaltijden gegeven, het is
dus best als uw Kapoen al gegeten heeft.
Als er doorheen het jaar vragen, opmerkingen, problemen zijn, dan mag u
altijd een mailtje sturen naar kapoenen@kareldegoede.be, naar ons komen
voor of na de vergadering of bellen naar één van onderstaande
telefoonnummers!
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