
Trimesterboekje 1 
 

 

Liefste ouders, opvoeders en natuurlijk kapoentjes zelf.  

 

Na een mega fantastisch kamp deze zomer starten we weer een 

nieuw scoutsjaar! In dit boekje vinden jullie de activiteiten voor 

het eerste trimester. 

  

Ook dit jaar hebben we een super leuk jaarthema namelijk:  

Superhelden!  

 

Want wij vinden jullie echte helden, daarom gaan wij ons daar dit 

jaar in verdiepen! We doorwandelen gedurende het hele jaar het 

pad der superhelden! Wel wijzen we jullie graag nog even op het 

feit dat alles wat in dit boekje staat afhankelijk is van hoe dat 

stomme virus ons nog verder beïnvloedt. Dit laten we jullie 

uiteraard tijdig weten! 

 

 

Enthousiaste high-five, 

Jarne, Jorunn en Ragne 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Bij een nieuw scoutsjaar hoort ook een nieuw team van 
enthousiaste leiding om de activiteiten te organiseren! 
 
Bij deze mogen wij jullie voorstellen aan: 
 

 
    Hey ik ben Jorunn! 

 

Dit jaar ben ik takleiding van de kapoenen. Jullie kunnen 

mij altijd bereiken voor een vraag of een bedenking op 

mijn mailadres: jorunnbobby@hotmail.be of telefonisch 

op mijn nummer: 0499 72 57 40. 

 Mijn favoriete superheld is trouwens Superman! (maar 

stiekem ben ik van elke superheld fan) 

 

Kan je niet komen, verwittig mij dan even zo kunnen wij 

              ons goed voorbereiden. 

 

 

Hey ik ben Ragne! 

 

Dit jaar ben ik ook leiding van de kapoenen. Ik ben de zus 

van Jorunn. Dit is mijn tweede jaar in de leiding, maar ik 

zit al 5 jaar in de scouts. Ik twijfel nog een beetje over wie 

mijn favoriete superheld is.  

 

Ik twijfel tussen Mega Mindy en Olivia van ROX, helpen 

jullie mij met deze keuze? 

 

 

 

Hey ik ben Jarne! 

 

Dit is mijn eerste jaar in de leiding, maar vorig jaar kwam ik 

ook al eens een handje helpen!  

 

Mijn favoriete superheld is Captain America.  

 

Ik kijk alvast uit naar dit superhelden jaar met jullie! 

 

 

 

 

 

Jullie Leidingsteam 

mailto:jorunnbobby@hotmail.be


 
En dan nu waar jullie echt voor in dit boekje kijken! Hier onder 
kunnen jullie alvast lezen welke activiteiten wij voor jullie 
gemaakt hebben. 
 

19 september 2020 Lokalen 13u30-16u30 

 
 

Vandaag staat de overgang gepland, we spelen 

dus met de hele scoutsgroep samen! 

 

3 oktober 2019 Lokalen 13u30–16u30 
 

 

Yes, vandaag leren we onze nieuwe leden 

kennen! Samen met de nieuwe leden gaan we 

meer te weten komen over ons jaarthema! We 

spelen vandaag een spel waarbij we elkaar 

beter leren kennen, het terrein verkennen en 

dat volledig in superhelden-stijl! Kom je graag 

verkleed in je favoriete superheld? Dan mag 

dat zeker! 
 

 

 



 

 

 

 

 

17 oktober 2020 Lokalen 13.30-16.30  

 

Vandaag spelen we het rox-spel! Een slechterik heeft 

olivia, xavier en rik gevangen genomen… Komen jullie 

vandaag mee helpen zoeken? Wij verwachten jullie aan 

de lokalen, speurneusen! 

 

 

31 oktober 2020 Lokalen …–… 

 

 Halloweeeeeen muhahaha 

 

Vandaag trekken we onze griezeligste outfit aan want 

we vieren Halloween. Om het nog spannender te 

maken zal deze activiteit ’s avonds doorgaan in plaats 

van overdag. De exacte uren van de bijeenkomst 

worden later nog doorgegeven. Dit feestje zal samen 

met de wouters zijn! Kom jij ook, als je durft? 
(Meer info zal nog volgen!) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

14 november 2020 Lokalen 13.30u – 16.30u  

 

  

Vandaag doen wij onze geldactiviteit! We gaan 

samen centjes inzamelen met de wouters. Met 

deze centjes kunnen we allerlei leuke dingen 

doet dit jaar! Vergeet zeker jullie beste 

stapschoenen niet! 
(Meer info zal nog volgen!) 

 

28 November 2020 Lokalen  13.30u – 16.30u 

 

Sinterklaas kapoentje 

gooi wat in mijn schoentje, 

gooi wat in mijn laarsje 

Dank u, Sinterklaasje. 

Maak je klaar want de Sint komt eraan! 

Zijn jullie braaf geweest dit jaar?  

Tot aan de lokalen. 

 

 

 

 

 

 
 



12 december 2020 Lokalen  13.30u – 16.30u 

 

Zoals alle superhelden hebben wij ook af en 

toe eens zin in wat lekkers…  

Daarom gaan we vandaag samen koken! 

31 december 2020 Op locatie voormiddag 

 

Nieuwjaarke zoete, het varken heft drie 

voeten,… 

Komen jullie samen met ons jullie mooiste 

zangstemmen laten zien? 
(Meer info zal nog volgen!) 

 


