Maart ̴ April

Zaterdag 6 Maart: 14u – 17u : snapchatspel
Omdat vorig snapchatspel zo een groot succes was spelen we het
deze week gewoon opnieuw!!! Trek jullie sportieve schoenen aan en
maak jullie klaar voor een stevige zoektocht door Waasmunster city!

Zaterdag 13 Maart: 14:00-17:00 Olympische Spelen
Warm jullie spieren maar op want deze week zijn het de grote
kabouter Olympische spelen! We beoefenen verschillende disciplines
en zullen zien wie de beste is, kabouter of leiding?

Zaterdag 20 Maart: 14u – 17u : ladderspel
Prins Hans zit bovenaan de ladder en heeft dringend een stoere
prinses nodig die hem komt redden! Welke kabouter eindigt bovenaan
de ladder en wint niet alleen het ultra leuke ladderspel
maar ook het hart van onze prins?

Zaterdag 27 Maart: 14:00-17:00 prinsessenbordspel
Kunnen kabouters zich wel gedragen als echte prinsessen? Dat zullen we
tijdens deze vergadering te weten komen! Zet alvast jullie mooiste kroontje op.

Zaterdag 3 April: 14:00-17:00 knutselvergadering
Vandaag knutselen we erop los. Tijd om onze creatieve geest boven
te halen! Schilderen, tekenen, vingerverven.. we kunnen het allemaal!

Zaterdag 10 April: 14u – 17u : rechtendoortocht
Een kabouter is pas een echte kabouter als ze de rechtendoortocht
van haar “To Do lijstje “ kan schrappen. Trek kleren aan die vuil/ nat
mogen worden. Wij zullen zorgen voor een heel fijne kennismaking
met de mooiste beken van waamunster!

Zaterdag 17 April: 14u – 17u : techniekenvergadering
Een echte disney prinses kan werkelijk alles. Dus ook sjorren en
andere scouteske technieken zijn onmisbaar in jullie nieuwe leven als
disney prinses. Vandaag is het tijd om deze wat bij te schaven!

Zaterdag 24 April: 10:00-13:00 : woudloperskeuken
Tijd om jullie beste kookkunsten boven te halen want deze week
doen we woudloperskeuken! Breng je eigen eten, drinken, gamel en
bestek mee om een heerlijke maaltijd te bereiden!

