Liefste Biebels
Eindelijk is het zover, het nieuwe KLJ-jaar kan terug beginnen! En hier hebben we enorm
veel zin in! Wat vinden jullie trouwens van jullie nieuwe naam? Doordat onze groepen meer
opgesplitst zijn kreeg het derde en vierde leerjaar de naam Biebels. Hopelijk vinden jullie dit
een even mooie naam als wij! :) Hieronder vinden jullie de kalender van het eerste
KLJ-trimester. We kijken er naar uit om opnieuw elke zondag met jullie te ravotten!!
Zondag 3 oktober: Eindelijk begint het KLJ-jaar opnieuw, want het is onze spetterende
startdag vandaag van 14 uur tot 17 uur op ons plein.
Zondag 10 oktober: Ben je lening? Kan je goed lopen of turnen? Of wil je graag ontdekken in
welke sport je uitblinkt? Warm jullie dan maar goed op voor deze middag want we spelen de
Olympische Spelen. We verwachten jullie op het KLJ-plein van 14 uur tot 17 uur.
Zondag 17 oktober: Vandaag spelen we het heuse bosspel. Ben je benieuwd wat dit
inhoudt? Kom dan zeker naar ons KLJ-plein om 14 uur. Het einde wordt voorzien om 17 uur.
Vrijdag 22 oktober: Het is het dag van de jeugdbeweging vandaag. Ga allemaal met jullie
sjaaltje en trui naar school en laat aan al je vrienden en vriendinnen zien dat KLJ de leukste
jeugdbeweging van het land is! Want KLJ, da’s voor’t leven!
Zondag 24 oktober: Deze namiddag leren we onze vrienden en vriendinnen van alle andere
KLJ’s kennen want gaan naar ‘t’groep’ in Puyenbroeck. Meer info volgt! :)
Zondag 31 oktober: Ik zie een spook. Waar? DAAR! Brrrr, dit halloween spel wil je echt niet
missen! Kom verkleed naar ons KLJ-plein van 14 uur tot 17 uur.
Zondag 7 november: Vandaag komen jullie te weten voor wat de K in KLJ staat. Het is
namelijk onze jaarlijkse startmis. Deze gaat door in de kerk van Hijfte van … tot … Na afloop
krijgen jullie nog een kleine verrassing!!
Zondag 14 november: KLJ Zaffelare? KLJ Lokeren-Heiende? KLJ Lochristi-Hijfte jongens?
KLJ… wie zijn dat allemaal? Wel, dit zijn enkele KLJ’s van ons gewest, wil je ze ook leren
kennen? Kom dan zeker naar ons plein om 14u om de startactiviteit van de -16 niet te
missen. Het einde zal voorzien zijn om 17u.
Zondag 21 november: Hoe zit het met jullie ontsnappingsskils? Goed? Dat zullen we
vandaag zien want jullie mogen ontsnappen uit onze escape room! Jullie worden verwacht
vanaf 14u tot 17u op ons plein.
Zondag 28 november: Haal de stapschoenen maar uit kast, trek een warme jas aan en doe
vooral kleren aan die vuil mogen worden want dat zal nodig zijn voor deze activiteit. We
gaan namelijk op laddertocht. Wil je met ons mee op pad? Kom dan zeker om 14u naar ons
plein, we zullen tegen 17u terug zijn.

Zondag 5 december: Oh wie klopt daar kinderen, oh wie klopt
daar kinderen, oh wie klopt daar zachtjes tegen het raam?
Sinterklaas natuurlijk! Voordat hij zich klaarmaakt om terug te
keren naar Spanje, komt hij nog eens langs op ons lokaal.
Willen jullie hierbij zijn? Kom dan van 14u tot 17u naar ons
plein!
Vrijdag 10 december: BRRRR… het wordt toch maar koud
hoor in Hijfte. Wil je anders komen opwarmen op onze
winterbar? Dat kan! Alle leden en ouders zijn namelijk
uitgenodigd op deze vrijdagavond op ons plein. Verdere info
volgt!
Zondag 12 december: Haal de dansbeentjes en de zangstemmen maar boven want we
gaan ze nodig hebben! Ons lokaal wordt namelijk omgetoverd tot het heuse swingpaleis.
Ook deze activiteit gaat door van 14u tot 17u.
Vrijdag 17 december: Met kerstmis in het vooruitzicht kan een kerstfeestje op het lokaal
natuurlijk niet ontbreken. Kom dus maar naar de laatste activiteit van dit jaar en breng zeker
een cadeautje mee ter waarde van 5 euro. Het kerstfeestje start om 19u en zal gedaan zijn
om 21u.
Zo, dit zijn de laatste activiteiten van dit jaar! Hopelijk hebben jullie er ook zin in en zien we
jullie massaal op deze dagen!
groetjes
jullie leiding
En hebben jullie of je ouders nog vragen voor ons? Aarzel dan niet om naar één van
onderstaande nummers te sturen!

Sam Vernaeve: 0487726113
Fien De Roo: 0486555008
Julia Schelstraete: 0473638380
Hanne Van Acker: 0470600427
Kaat De Schoenmacker: 0472994470

