Liefste kabouters en kabouders,
Het is weer zover! Het eerste weekend staat weer voor de deur! Hopelijk hebben
jullie gigantisch veel zin in het weekend. Hier volgt alle informatie om er een
spetterend weekend van te maken.
Het thema is…. K2 ZOEKT K3!!! Ga zeker in je kast opzoek naar je mooiste
zangeressen-tenue en neem het mee op weekend! Wij zijn alvast super benieuwd
naar jullie mooiste verkleedkleren met veel glitter and glamour!
WANNEER? Van vrijdag 29 oktober tot zondag 31 oktober. We verwachten de
kabouters op 29 oktober om 20u op dit adres:
Chiro Joka
Julien Breugelmansstraat 30
2950 Kapellen
Jammer genoeg eindigt ons weekend op 29 oktober om 16u op de scouts.
BEVESTIGEN: Gelieve voor 23 oktober een berichtje te sturen via whatsapp naar
+32471304557 om te zeggen of uw dochter al dan niet met ons meegaat op
weekend. Afbellen voor het weekend kan ook via dit nummer. Bovendien vragen wij
vooraf om 25 euro te storten op het rekeningnummer BE91 9730 3293 5776 (met de
vermelding ‘’Kabouterweekend - naam van uw kabouter’’).
Tijdens ons weekend zullen de eerstejaars ook hun belofte afleggen. Hierbij
verwachten we dat ze de wet en gebed dus goed kennen, oefenen maar!
Wat nemen we mee op weekend?
Gelieve op alle kledingstukken en spullen de naam van uw kabouter te schrijven,
zodat iedereen op het einde van het weekend niets verloren is.
-

Slaapzak
Matje (GEEN luchtmatras of veldbed!!!)
Pyjama
Knuffel en pantoffels
Voldoende warme truien, broeken, t-shirts
Ondergoed
Sokken
Regenjas
Verkleedkleren
Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta
Eventuele persoonlijke medicatie (steek dit in een zakje met je naam op
een geef af aan de leiding)
Stevige schoenen
Spelletje, strip of boekje
Zaklamp
Identiteitskaart
Keukenhandddoek!!!

Wat laten we thuis?
-

Slecht humeur
Gsm, ipod, …
Dure spullen
Snoep
Horloge

Wij hebben er alvast super veel zin in. Hopelijk zijn jullie massaal aanwezig want het
zal echt een onvergetelijk weekend worden!
Tot snel! Groetjes jullie kabouterleiding.
XOXO Busje, Moushe, Leentje en Walibi

