
Beste ouders/ voogd van onze lieftalige kapoenen, 

Wij, de kapoenenleiding hebben de afgelopen zondagen gemerkt dat het voor ons niet altijd even 

gemakkelijk is om jullie voldoende te informeren over de werking van onze scouts. 

Tijdens de zomervakantie zit onze leidingsploeg samen om te bespreken wie de leiding wordt van 

welke tak. Tijdens deze groepsraad is er beslist dat Sam, Julie, Loeka en ik de kapoenenleiding zijn 

voor dit jaar. Daarna komen we langs bij jullie om uw kapoen in te schrijven en jullie extra te 

informeren en jullie vragen te beantwoorden. 

Aangezien we bij de kapoenen leiding geven en hier elke activiteit nieuwe kindjes komen proberen is 

het voor ons dus onmogelijk om bij iedereen thuis langs te gaan. Daarom hebben we beslist om jullie 

wat extra te informeren via deze weg. 

We zijn een scoutsgroep die bestaat uit 6 takken en 1 leidingsploeg. 

De kapoenen: 1ste en 2de leerjaar 

De welpen: 3de en 4de leerjaar 

De wolven: 5de en 6de leerjaar 

De jonggivers: 1ste en 2de middelbaar 

De givers: 3de, 4de en 5de middelbaar 

De jin: 6de middelbaar 

De leiding: Begint vanaf het hoger onderwijs. We zijn in totaal met 24. 

We geven elke zondag activiteit van 14-17 u. Elke maand maken we een maandbrief waarop er staat 

wat we deze activiteit gaan doen. Soms staat er ook op dat we op verplaatsing gaan, de kapoenen 

goede schoenen moeten aandoen, het geen activiteit is of de activiteit verplaatst is naar een andere 

dag. Wanneer we examens hebben doen we ons uiterste best om nog steeds activiteiten te geven. 

We vragen dan hulp aan de jin of we verzetten de activiteit naar een vrijdag of zaterdagavond. 

We raden jullie dus aan om deze maandbrief steeds goed te lezen. Als we de maandbrief aanpassen 

sturen we jullie zeker en vast nog een mailtje met de aangepaste maandbrief. Via deze link kan je de 

maandbrief raadplegen. https://scoutsklein-sinaai.be/maandbrieven. 

Ieder lid mag van ons 3 keer gratis proberen. We vragen dan juist een gsm nummer dat we zouden 

kunnen bereiken in nood. Nadat jullie kapoen 3 keer geprobeerd heeft, is het belangrijk dat je je kind 

inschrijft en zijn lidgeld betaald. Enkel dan is jullie kind verzekerd via scouts en gidsen Vlaanderen. 

Via deze link kan u wat meer informatie vinden in verband met het betalen van het lidgeld. Let goed 

op, het is belangrijk dat u dit op de juiste manier doet. https://scoutsklein-sinaai.be/betalingen 

Graag zouden we jullie vragen dat jullie naar ons komen wanneer uw kapoen de derde keer komt 

proberen/ al drie keer geprobeerd heeft. Dan brengen we de inschrijving samen in orde omdat u bij 

ons ook nog een steekkaart zal moeten invullen van uw kind. Deze blijft vertrouwelijk bij de leiding.  

We gaan dit jaar ook proberen om een weekendje te organiseren waarbij de kinderen 1 keertje 

mogen overnachten. Deze datum en locatie liggen nog niet vast. We brengen jullie hier binnenkort 

verder van op de hoogte. 

Het kamp dit jaar zal plaatsvinden in …. en gaat door van 04/07/2020 tot 10/07/2020 
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We geven jullie hier later op het jaar nog extra informatie over. 

Tenslotte wouden we jullie ook melden dat we op onze scouts dassen, truien en tekens verkopen.  

De kostprijs van onze kindertruien is 20 euro. We vragen 25 euro voor truien vanaf de maat S. Onze 

dassen zijn voorlopig op maar kosten 7 euro.  

We raden jullie aan om een das te kopen. De rest van het uniform is niet verplicht. Zijn jullie diehards 

en willen jullie ook een rokje/ broek of hemd dan kan je die vinden in de hopper in Gent of 

Antwerpen. 

Wilt u graag nog extra informatie? Dan kan u deze vinden via deze link. https://scoutsklein-sinaai.be/ 

Heeft u nog vragen/ opmerkingen of suggesties? Twijfel dan niet om ons een berichtje/ mailtje te 

sturen of ons aan te spreken tijdens de activiteit. 

Algemeen emailadres: kapoenenscoutsthomas@outlook.com 

 

Scouteske groetjes van de kapoenenleiding. 

Julie, Loeka, Femke en Sam. 
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