Maandbrief oktober
Zondag

3 oktober: Jurassic Park vergadering

Op deze mooie zondag met jullie “nieuwe” leiding staan we
voor een onmogelijke opdracht. Aangezien het morgen
Werelddierendag is en natuurlijk met zoveel kapoenen niets
onmogelijk is gaan we uitgestorven dieren weer tot leven
wekken. Hou jullie dus klaar om mammoeten te berijden,
dodo’s te spotten en misschien zelfs een dinosauriër of twee te
zien. Hiervoor spreken we om 14u af op het lokaal en zijn we
hier hopelijk wel klaar mee tegen 17u.

Zondag 10 oktober: Gladiator vergadering
We weten allemaal dat de kapoenen de sterkste tak is van de scouts. Helaas weten we nog
niet welke kapoen er de sterkste is. Daarom gaan we tussen 14u en 17u allemaal al onze kracht
en energie benutten om bovenaan de gladiator-ranking te eindigen. Zo weet de leiding ook
direct van welke kapoenen ze bang moeten zijn.

Zondag 17 oktober: GEEN vergadering
De leiding heeft een gezamenlijke reis naar Madagaskar geboekt maar tickets voor de
kapoenen kon onze portemonnee niet aan. Om deze reden is er dus geen vergadering.

Zondag 24 oktober: WALL-E vergadering
Jaja… De aarde is nu toch al een lange tijd onbewoonbaar en we
kunnen hier niet blijven zweven in de ruimte hé. Het leek op
voorhand toch leuker dan het uiteindelijk is. Daarom gaan wij dat
allemaal oplossen met de kapoenen. We maken de aarde weer
bewoonbaar. Hoe? Dat zal allemaal wel duidelijk worden de 24e om
14u.

Zondag 31 oktober: Coco/Ghostbusters vergadering
Snoep of je leven!! Naar jaarlijkse gewoonte is het op 31 oktober Halloween, een excuus om te snoepen en
iedereen bang te maken. Zorg dus maar allemaal dat jullie je griezeligste verkleedkledij aan hebben. Wie weet
lukt het dan wel om de leiding te laten schrikken. Dus wees erbij en sta om 14u paraat aan het lokaal.

