Kalender sloebers
Dag lieve sloebers! Nu de vakantie achter de rug is en jullie weer gestart zijn op school, is het
natuurlijk ook weer tijd voor een nieuw KLJ-jaar! Haal jullie agenda dus maar al boven, want wij
hebben weer een hele hoop schitterende, niet te missen activiteiten voor jullie in petto!
Wij hebben er alvast zin in, hopelijk jullie ook!
Zondag 3 oktober: YES YES YES, EEN NIEUW KLJ-JAAR!!! Hopelijk hebben jullie hier net zo hard naar
uitgekeken als ons, want nu kunnen we jullie eindelijk weer verwelkomen op onze spetterende
startdag! (Ps. Ook dit jaar hebben we weer een heerlijke verrassing voor jullie in petto
.)
Zondag 10 oktober: Ik zie ik zie wat jij niet hoort, en het smaakt als muziek in de oren… Vandaag
leren we elkaar een beetje beter kennen tijdens ons fameuse zintuigenspel! We verwachten jullie om
14u aan het KLJ-lokaal en de activiteit is gedaan om 17u.
Zondag 17 oktober: Kom vandaag maar eens lekker het varken komen uithangen, want we spelen
een kei plezant boerinnenspel! Kom allemaal verkleed als boerin naar het KLJ-lokaal om 14u. Om 17u
kunnen jullie terug opgehaald worden.
Zondag 24 oktober: Vandaag houden we heuse KLJ-Olympics op ons KLJ-terrein! Trek jullie beste
sporttenue dus maar al aan, want vanmiddag wordt het zwoegen en zweten
! Hopelijk staat jullie
conditie dus goed op pijl want jullie worden van 14u tot 17u aan het KLJ-lokaal verwacht, verkleed als
ware topatleten!
Zondag 31 oktober: Halloween, dat is griezelen, dat is
spoken! Hopelijk zijn jullie dus geen bangerikken, want
vanmiddag wagen we ons aan toverdrankjes en
spinnentaarten! Neem jullie kookkunsten dus maar
mee, want wij verwachten jullie om 14u in het lokaal,
verkleed als echte heksen en griezelmonsters
. De
activiteit is gedaan om 17u.
Zondag 7 november: Vandaag houden we ons bezig
met de K van KLJ, want het is startmis! We verwachten
jullie om 10u30 aan de kerk van Hijfte. Voor wie komt,
wacht een lekkere verrassing!
Zondag 14 november: Vandaag is het gewest startdag, en die gaat dit jaar door van 14u tot 17u op
ons KLJ-terrein! Als jullie graag vriendjes willen worden met de andere KLJ’ers uit Lochristi en
Lokeren, of als jullie gewoon weer een kei plezante spelletjesnamiddag willen, dan moeten jullie
vanmiddag dus zeker komen!
Zondag 21 november: Trek jullie warmste kleren maar al aan, want vanmiddag spelen we in het bos!
We spreken af om 14u aan het bos van Lourdes (parking van restaurant ’t Boerenhof) en om 17u
kunnen jullie daar terug opgehaald worden.
Zondag 28 november: Vanmiddag verzamelen wij om 14u in ons lokaal voor een spoedvergadering
met alle sloebers, want op de KLJ moet een groot mysterie opgelost worden! Maar pas op, enkel een
professionele aanpak kan ons naar antwoorden leiden, verkleed jullie dus maar als echte detectives
en undercoveragenten! De activiteit is gedaan om 17u.

Zondag 5 december: Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, en jaja daar hij al hoor! Dit
jaar is Sinterklaas speciaal voor ons een dagje vroeger naar België gekomen want amai wat is hij blij
om ons nog eens te zien
. We moeten er dus niet aan twijfelen, hij zal wat lekkers voor ons mee
hebben, dus kom zeker naar de klj om 14u! Hij moet wel vroeg in zijn bedje want 6 december is
natuurlijk zijn grote dag… We nemen dus afscheid om 17u.
Vrijdag 10 december: Na alweer een drukke schoolweek, mogen jullie vanavond lekker komen
ontspannen bij ons want wij organiseren weer onze jaarlijkse winterbar! Mama’s en papa’s zijn hier
ook zeker welkom om eens gezellig bij te praten met een
hapje en een drankje. Maar info volgt nog!
Vrijdag 12 december: De feestdagen komen stilaan
dichterbij, dus geven wij alvast een super gezellig
kerstfeestje in ons lokaal! Hierbij horen natuurlijk ook
cadeautjes, dus mogen jullie er allemaal eentje
meebrengen voor elkaar (€5 - €10). De activiteit begint om
14u en is gedaan om 17u.
Zo lieve sloebers, dan zit het eerste trimester er alweer op!
Tijd dus om lekker te genieten van de kerstvakantie, want in
januari verwachten we jullie terug vol energie voor nieuwe
activiteiten! Wij wensen jullie nog gezellige feestdagen toe
en natuurlijk een kei plezant nieuw jaar!
Veel liefs, jullie leidsters
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