Kalender Sloebers
Jammer genoeg is het alweer tijd voor het laatste trimester…
MAAR eindigen doen we
met een knaller . Er staan nog enkele topactiviteiten op de planning die jullie zullen
overtuigen om zeker mee te gaan op kamp in de grote vakantie!
Woensdag 20 april: Vandaag is het buitenspeeldag, dus tijd om uit jullie luie zetel te komen
en jullie speelkledij aan te trekken. De gemeente Lochristi organiseert ook dit jaar weer een
buitenspeeldag op Joepla (Orphanimo) van 13u tot 17u. De leidsters van de KLJ zullen hier
ook zijn om wafels te verkopen. Wij hopen dan ook dat onze sloebers talrijk aanwezig zijn
om te smullen van onze heerlijke wafels en misschien zien jullie ons wel in het wafelkraam.
Zondag 24 april: Vandaag is het eindelijk zover: de eerste activiteit na de lange, maar
welverdiende paasvakantie. In de vakantie zijn de paashaas en paasklokken natuurlijk ook
onze KLJ niet vergeten. De leidsters alleen vinden de chocolade eieren niet, komen jullie mee
zoeken? We verwachten jullie om 14u op het lokaal voor het chocoladespel. Om 17u mogen
jullie terug naar huis met de schatten van de middag .
Zondag 1 mei: Jullie leidsters zijn er nog niet volledig uit wat er vanmiddag op de planning
staat. Jullie zullen, net zoals wij, nog even in spanning moeten afwachten, maar wat wel al
vaststaat (zoals altijd
) is dat het een spetterende activiteit zal worden.
Zaterdag 7 mei - zondag 8 mei: Hebben jullie al even veel zin in kamp als wij? Wel dit
weekend krijgen jullie al een voorproefje want het eerste KLJ-slaapfeestje van het jaar is een
feit! Het belooft een fenomenale dag en nacht te worden. We hebben de volledige planning
al klaar, maar die zullen we later nog communiceren zodat het nog een verrassing blijft
.
Zondag 15 mei: kkr krr … klaar voor lancering in 3 2 … krr krr. Ohow, dit is geen goed teken:
de communicatie met onze KLJ-astronauten loopt niet goed. Zouden ze ontvoerd worden
door aliens of is er een storing? Kom om 14u naar het plein om samen met ons op
onderzoek uit te gaan. We voorzien het einde van de activiteit om 17u.
Dit is voorlopig de laatste activiteit want de leidsters hun examens komen er alweer aan
.
Zaterdag 2 juli: Na bijna 2 maand hopen wij jullie vandaag terug te zien op de daguitstap! Dit
jaar gaan we met z’n allen naar Walibi
. Meer info vinden jullie in de brief vooraan in het
boekje.
Ziezo dit was het dan voor het laatste trimester… Omdat wij jullie niet lang kunnen missen,
kan het gebeuren dat er toch nog eens een extra activiteit komt dus zorg ervoor dat jullie de
Whatsappgroep goed in de gaten houden.
Veel liefs jullie leiding!
Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, kunnen jullie ons altijd contacteren via
onderstaande gegevens:
Evi De Vos: 0496 77 04 60
Mila De Trazegnies: 0468 27 69 27

Noemi Gunst: 0472 31 42 95

Sofie De Boe: 0468 17 94 03

