
MAANDBRIEF KAPOENEN 
Februari 2021 

Beste ouders,  

Door de nieuwe corona maatregelen worden de kapoenen in groepen verdeeld van maximum 10 

personen. Wij kunnen elke zondag leiding geven aan 2 groepen van 10 kapoenen. Uw kapoen(en) 

moet(en) ingeschreven worden via volgende link: https://forms.gle/hU7hAv43eXXb5pF58. Wie niet 

ingeschreven is, kan jammer genoeg niet komen! Wij hadden het ook liever anders gezien maar 

proberen ons zo goed mogelijk aan te passen. De linkse data op de maandbrief gelden voor groep 1 en 

2. De rechtse data gelden voor groep 3 en 4. Wie in welke groep zit, is zichtbaar via volgende link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wd1iaGsydcjNikdrkhbVoHl_MGa1sYCriOO6YPQG02k/edit

?usp=sharing. De linken staan ook in onze mail. 

Groep 1 en 2 // Groep 3 en 4 

31-01 // 07-02 Tik Tok Rozenhoed  

Op deze dag waden we ons in een echte Tik Tok wereld. Kunnen jullie genoeg likes 
verzamelen en Tik Tok famous worden? 
 

14-02 // 21-02 Valentijn Rozenhoed  

De dag van de liefde! Dat moet gevierd worden! Elkaar graag zien is, zeker in deze periode, 
heel belangrijk. Dus een virtuele knuffel (en een echte in je bubbel) moet dan zeker en vast 
kunnen! 
 

28-02 // 07-03 Carnaval Rozenhoed  

Wij vinden carnaval een fantastisch feest! Eens goed zot doen, je verkleden en doen alsof 
je iemand anders bent. Geweldig toch?! Trek je gekste, mooiste, leukste kostuum aan en 
verras ons! Wij zullen jullie ook verrassen! 
 

 

Ook nog even een korte reminder: Kleed jullie kapoen(en) warm genoeg aan! Het is voor iedereen 

leuker om lekker warm te hebben. Een sjaal en handschoenen kunnen wonderen doen. 

En nog een kleine oproep: Wie wat reserve kleren heeft thuis en het ziet zitten om deze weg te geven 

aan de scouts, zou ons geweldig uit de nood helpen. Af en toe is er namelijk wel een kapoen die een 

ongelukje heeft en aangezien wij een beginnende scouts zijn, hebben wij niet echt reserve kledij die 

we hen kunnen geven. Iedereen die iets liggen heeft in een kapoenenmaat dat weg mag, zou ons 

kunnen helpen. Dankjewel! 

Een stevige linker  

De kapoenenleiding 

Asjra, Toto, Apo, Gigi, Petro, Zazoe en Kora  

https://forms.gle/hU7hAv43eXXb5pF58
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wd1iaGsydcjNikdrkhbVoHl_MGa1sYCriOO6YPQG02k/edit?usp=sharing
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