
Dag beste kapoenen! 

Voor degene die nieuw zijn, welkom op de 

maandbrief. Via deze manier laten we jullie weten 

welke activiteiten er te wachten staan. Neem dus 

zeker een kijkje op voorhand zodat je weet wat, 

hoe en vooral wat ze moeten aandoen! 

 

Zijn jullie klaar voor een jaar super coole spelletjes, 

zotte leiding en een leuke groep? Wij zeker wel! 

We doen deze maand en volgende maand het 

thema tijdmachine! Het is altijd leuk als je verkleed 

komt in het thema van de dag. 

Corona regels:  

Draag een mondmasker als je je kind afzet en ophaalt 

Als je kind ziek is of zich niet goed voelt, hou je kind thuis 

We proberen zoveel mogelijk buiten te spelen zolang het weer dit toelaat 

 

Zondag 27 september: rechtendoortocht 14u-17u 

We nemen vandaag de tijdmachine naar het begin van ons ontstaan, de prehistorie! We gaan op pad 

en gaan de buurt eens goed bekijken. Tussendoor spelen we kennismakingsspelletjes om elkaar wat 

beter te leren kennen.  

Zondag 4 oktober: fantasiespel 14u-17u 

De tijdsmachine zal ons vandaag brengen naar… de klassieke oudheid. We komen terecht in de 

wereld van de grieken en de romeinen. Maar ouhnee! Venus heeft zo veel liefdesverdriet… Helpen 

jullie haar zoeken naar haar nieuwe grote liefde? 

Zondag 11 oktober: bossratego 14u-17u 

Vandaag nemen we weer onze tijdmachine en hij neemt ons mee naar de middeleeuwen. Wow al die 

stoere ridders en mooie prinsessen. We gaan vandaag naar het bos om het op te nemen tegen de 

vijand! 

Zondag 18 oktober: 1 tegen allen 14u-17u 

Om het rijtje van alle tijden te volmaken blijven we vandaag gewoon in onze tijd. We doen kleine 

opdrachten.  

Zondag 25 oktober: eigen ruimteschip maken 14u- 17u 



Vandaag gaan we naar de een tijd die we niet kennen, de toekomst! De bevolking laat ons een eigen 

ruimteschip maken! Op het einde houden we een race om te zien welke de aller snelste is. 

Zaterdag 31 oktober: halloweenfeestje 18u30-20u30 

Het is weer tijd voor een beestig feestje! Kom allemaal verkleed, ook wij zullen verkleed zijn. We 

maken samen met de kinderen spinnenballetjes (op corona wijze) voor in de pompoensoep. Dan is 

het lekker smullen en dansen!  

 

Lieve corona kussen van je tofste kapoenenleiding 

Imke, Meike, Lotte, Mare en Femke 

 

 


