Kalender Dummies
Hoihoi dummies! Het is helaas alweer het laatste trimester. Maar dat betekent ook dat het
bijna zomervakantie is en dus bijna KAMP! Joepieeee! Maar nu volgen er nog een paar
spetterende activiteiten om het jaar mee af te sluiten! Wij hebben er al zin in!
Woensdag 20 april: Vandaag is het buitenspeeldag! Dus ga maar allemaal eens
naar buiten om leuke spelletjes te spelen op Orphanimo. En ja, ook onze KLJ
zal zichzelf gaan vertegenwoordigen op deze namiddag! We gaan wafels
bakken en verkopen, dus kom zeker ook eens smullen!
Zondag 24 april: Nu is het aan jullie, haal maar allemaal jullie mooiste schort
en tiara boven, want vandaag worden jullie keukenprinsessen. We
verwachten jullie om 14u op ons KLJ-plein. Om 17u veranderen de
keukenprinsessen terug in zichzelf en mogen ze naar huis.
Zondag 1 mei: Aangezien de lente al volop bezig is, kunnen we de blaadjes al terug aan de
takken zien komen. Trek allemaal jullie laarzen aan voor een super leuk
bosspel!! Jullie worden om 14 uur verwacht aan het bos van Lourdes (op de
parking van het restaurant ‘t Boerenhof). De activiteit zal duren tot 17 uur.
Zondag 8 mei: Vandaag worden jullie verwacht in het paleis van de kegels en
bowlingballen!! We spreken om 14u af aan het bowlingpaleis in Lochristi. Om
17u mogen jullie terug opgehaald worden. Neem best ook een zakcentje mee.
Zondag 15 mei:Vandaag is het jammer genoeg geen activiteit. Maar niet getreurd we zien
jullie volgende week graag terug op een feestje!
Vrijdag 20 mei:Joehoee, feesten gaan we doen. Het is de laatste activiteit van
dit jaar en hoe kunnen we het jaar mooier afsluiten dan met een feestje? Trek
jullie dansschoenen maar aan en warm jullie maar op, want we gaan de
beentjes losgooien op ons KLJ-lokaal van 19.30 uur tot 22 uur!
Zaterdag 2 juli: Het is weer daguitstap. We gaan samen met de KLJ naar
Walibi! Meer info over deze dag vinden jullie vooraan in het boekje in de brief
van daguitstap.
Vrijdag 22/7 tot zondag 31/7: KAMP :) !
In juni zijn er helaas geen activiteiten, want jullie leiding heeft
examens :(
Succes met jullie eigen examens en geniet daarna van de vakantie!
Veel liefs en KLJ-groetjes,
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