
  



 

5/03 PICASSOSPEL 

14u – 17u 

Vandaag spelen we het 

ultieme Picassospel. Dit klinkt 

jullie misschien niet zo 

bekend in de oren maar is wel 

een super leuk bosspel! Wij 

hopen op veel enthousiaste 

kabouters! 

11/03 - 13/03 WEEKEND 
 

Dit weekend niet alleen op 
zaterdag scouts maar een 
heel weekend lang!! Meer 
informatie vinden jullie in 
de weekendbrief die ver-
stuurd is via mail & in de 
whatsapp groep staat. 

 

19/03 LADDERSPEL  
 

14u – 17u  

 
Deze week halen we de competitie 
beesten in jullie nog eens naar bo-

ven tijdens ons super coole Sponge-
Bob ladderspel. Wie slaagt er in een 
plaatsje bovenaan te bemachtigen? 

Wij zijn alvast super benieuwd! 



 

2/04 BOKKIEDORPSPEL 

14u – 17u 

 

Het is nog eens tijd voor het super 

coole bokkie dorpsspel! Indien jullie 

niet weten wat dit is raden wij jullie 

zeker en vast aan om te komen want 

het enthousiasme bij de kabouters 

26/03 LEIDINGSWEEKEND 
 
Deze week helaas geen ver-
gadering :(( wij trekken er na-
melijk zelf met de leiding een 
weekendje op uit. Maar niet 
getreurd! Volgende week zijn 
we er weer om jullie een hele 
namiddag te amuseren.  

 

9/04 LEIDINGSWISSEL 
 

14u – 17u  
 

Vandaag krijgen jullie voor een keer 
eens niet leiding van ons maar van an-
dere leiding van de scouts! wij weten 
dat jullie ons heel hard gaan missen 

maar laat die andere leiding toch maar 
eens zien dat de kabouters coolste 

meiden van de hele scouts zijn! 
 



  

18/04 PAASRECEPTIE 

 
Deze zaterdag geen vergade-
ring maar jullie zijn allemaal 

meer dan welkom deze MAAN-
DAG op het scoutsterrein voor 
de paasreceptie! Er zullen van 
alle leuke activiteiten te doen 

zijn dus kom zeker eens langs! 

23/04 WOUDLOPERSKEUKEN 
 
10u – 13u 
 
SpongeBob heeft ons uitgeno-
digd om te komen dineren bij 
hem. Hij heeft wel gevraagd om 
allemaal jullie eigen vleesje en 
groentjes mee te brengen. Ver-
geet ook zeker jullie gamel en 
bestek niet!  

 

30/04 VUILMAAKVERGADERING 
 

14u – 17u 
 

Uit goede bron hebben wij verno-
men dat SpongeBob zich nog al 

eens graag goed vuil maakt. Aan-
gezien ons diner met SpongeBob 
vorige week zo een succes was is 
onze vriendschap al zo ver geko-
men dat hij deze week met ons 

graag eens een vuilmaak vergade-
ring zou doen! Be there or be an 

onnozeleir ;) 
 

dus kom zeker langs 



 

 

7/05GROEPSUITSTAP  

 
Vandaag trekken we er op uit met heel de scouts! Meer 
informatie volgt nog!  

 

14/05 OUDERVERGADERING 
 

14u – 17u 

 
Vandaag is een speciale verga-
dering! Vandaag spelen we na-
melijk niet alleen een spel met 

jullie, maar mogen jullie ook jullie 
aaaallerliefste ouders meene-
men! Wij hopen alvast op een 

grote opkomst ;) 

 
 

21/05 BBQ 

17u – 19u  

Haal jullie zakdoeken maar al boven 
want we zijn weer toegekomen aan de 
laatste vergadering van het jaar :(((( 
maar om dit fantastische jaar in 
schoonheid af te sluiten gaan we van-
avond nog eens met zijn allen gezellig 
bbq’en!! Breng jullie eigen vlees en 3 
euro mee, wij zorgen voor de rest!  

 

Jammer genoeg is dit al ons laatste spiespunt, maar niet getreurd:  HET KAMP KOMT DICHTER!!!! 
Info over de kampinschrijvingen volgt nog. 
Indien jullie vragen hebben kunnen jullie ons altijd bereiken via kabouters@scoutswaasmunster.be 
of via de whatsappgroep.  
 
Een stevige linker,  
Dries, Eva, Camille, Nora, Warren en Fien 

 

Wist je dat … 

- … Jona graag in beken springt? 

- … Hannah altijd super goed verkleed komt? 

- … de kabouters dassenroof spelen om 5 uur 

’s ochtends? 

- … de kabouters moddermaskers gebruiken 

voor een goede huid? 

- … Siska graag haar hoofd in een put steekt? 


