Dag iedereen! (lees zoals meneer
spaghetti)
De tijd gaat weeral goed vooruit (eigenlijk nie
sneller dan anders) want we zijn weeral een
jaar verder. De volgende maanden staan er
weer knotsgekke dingen op het programma
Zo gaan we eens ne keer met eieren spelen en
het grote Karel de Grote-spel spelen. Alsook
het knotsgekke feestweekend van de scouts.
Verder staat er een nog een weekendje
gepland waar je zeker bij moet zijn. Ma echt
he.
Allemaal altijd komen en vergeet jullie goed
humeur niet.
Vele kusjes
Koning Tragopaan

Zondag
6 maart
14u-17u

Omdat vorige maan het grote Karel de grote-spel niet kon
doorgaan. Gaan we vandaag een tweede poging wagen. Allemaal
zeker komen wat er super leuk jeuhjj.

Zondag
13 maart

Het is vandaag geen scouts (ohh spijtig) omdat we allemaal te moe
van het knotsgekke feestweekend.

Zondag
20 maart
14u-17u

Tok tok tok we gaan vandaag toook spelen met de baby’s van
kippen. Pas op dat de haan dit niet ziet want die gaat nie content
zijn.

Zondag
27 maart
14u-17u

Zondag
10 april
14u-17u

Vandaag is het zeer belangrijk dat je aanwezig bent. De winnaar
vandaag krijgt namelijk een zeer zotte prijs. Diegene die wint moet
net zoals koning Tragopaan niet afwassen op kamp. Amai zeg wa
ne zotte prijs. Diegene die het meest zotste ding dat groter dan een
konijn is, maar kleiner dan een varken krijgt al een streepje voor.
Vandaag is het grootste feest want de favoriete persoon van
Koning Tragopaan is jarig nameljk… (tromgeroffel) KONING
TRAGOPAAN. We gaan dit vandaag goed vieren. Neem allemaal
een eigen geschreven liedje waarin je koning Tragopaan adoreert
Omdat Napoleon dag op dag 207 jaar en 315 dagen naar Elba
werd verbannen. Gaan we vandaag zijn grootste overwinningen
en zijn spijtigste nederlagen naspelen. In een knotsgek spel jeuhjj

Zondag
17 april
14u-17u

Het is vandaag de eerste zondag na de eerste volle maan in de
lente (yes yes yes). Voor de ketters onder ons is dit de dag waarop
Pasen wordt gevierd. Dus we spellen het grote paasspel.

Vrijdag Zondag
22-24 april

Ik vond dat het dit weekend nog eens tijd was voor een weekendje.
Dus dit weekend is het weekend. Hou dit weekend zeker vrij zodat
he zeker kan komen naar dit weekend dat tijdens het weekend van
22 en 24 april zal plaatsvinden. Dit weekend gaat echt een tof
weekend worden. Hou zeker dit weekend vrij, want dit weekend wil
je echt niet missen. Verdere info over dit weekend volgt nog tijdens
een later weekend. Weekend.

Zondag
3 april
14u-17u

