Liefste kapoentjes,
Hieeeerrrrrr is het dan, de moment waar wij als leiding en
hopelijk jullie ook al super hard naar uitkijken…
Het hoogtepunt van het jaar,
De kers op de taart,
Jaja je ziet het al aankomen, h
et is tijd voor…
SCOUTSKAMPPPPP

In dit kampskoetteke gaan we met jullie delen met welk
fantastisch thema we deze keer weer vol enthousiasme
vertrekken, wat belangrijk is om mee te gaan, en welke spullen
je zéker in je valies moet meenemen.
Houd je dus klaar, en denk alvast eens na welk thema het zou
kunnen zijn (tip: kijk zeker naar de afbeeldingen op deze
pagina 😉 )

Aan alle die het ondertussen al geraden hebben,
proficiat,
Aan allen die het nog niet geraden hebben, OOK
proficiat!!

Dit jaar nemen we jullie namelijk mee IN een
piratenschip,
Niet zomaar op zee zoals normale piraten, neenee
Wij gaan met dat schip NAAR de ruimte!!
Want deze zomer zijn wij voor enkele dagen
ruimtepiraten, die samen met een zelfgebouwd
schip door de ruimte zullen varen op zoek naar de
leukste planeet om met al onze vriendjes en familie
te gaan wonen, want héél je leven op de aarde
wonen is toch ook maar wat saai he?!

Enkele belangrijke dingen voor de mama’s en papa’s:
❖ KAMPINSCHRIJVINGEN zijn op 7 juni van 19 tot 20
uur.
→indien je hier niet aanwezig kan zijn laat je ons iets
weten dan helpen we jullie verder
❖ Vergeet zeker niet de medische fiche in te vullen op de
groepsadministratie
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groe
psadmin/
Enkele belangrijke dingen voor de kindjes:
❖ Begin al maar te denken over de gekste kostuums en te
neuzen door de verkleedkasten, want jullie mogen
allemaal verkleedkleren meenemen in thema!!
Bv: aliën, astronaut, planeet, piraat, piratenschip,….
❖ Voor de algemene spullen die in je valies moeten kijk je
in het algemene deel van het kampskoetteke, daar staan
alle dingen bij die je nodig hebt op elk kamp.
❖ Wat neem je mee speciaal voor DIT ultieme fantastische
kamp?
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Verkleedkleren in thema
Badmuts en eventueel zwembril
Witte t-shirt
Waterpistool
Je allerbeste humeur en een hele hoop
enthousiasme en energie 😃

Dat was het voorlopig alweer liefste kapoenen,
Wij kijken er enorm hard naar uit, het was een super fijn
jaar en dat willen we graag verderzetten en afsluiten in het
zonneke in de zomer met al onze snuitjes erbij!
Dikke zoenen, jullie favoriete leiding
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