Bosspel (20/10)
Bereid jullie voor op de wildste dieren uit het dierenrijk want
vandaag gaan we op safari naar het fit-o-meter bos.
!!!De kinderen worden verwacht aan het fit-o-meter bos en
daar mogen jullie hen ook weer komen ophalen (en dit op de
gewone uren). We raden jullie aan om een lange broek aan te
doen!!!

Jongknapen kalender
September-oktober

Afspraken

Paralympics (14/10)

- Doe elke ronde kledij aan die vuil of stuk mag gaan en
vast schoeisel (geen crocs of slippers).

Jullie hebben enkele weken geleden kennis gemaakt met de

- Ook in de wintermaanden spelen we buiten, draag dus
warme kledij.

en maken we het allemaal nog een klein beetje moeilijker

- De activiteiten gaan door van 14u tot 17u in onze lokalen:
Solveldweg 8B te Attenrode-Wever, tenzij anders
vermeld.
- Elke activiteit krijgen jullie een drankje, je hoeft dus
niets mee te nemen.
- Neem gerust eens een kijkje op
www.facebook.com/ksa.glabbeek of op
www.ksaglabbeek.be . Hier vind je informatie over KSA,
de leiding, de kalender en de algemene jaarkalender.

olympische spelen. Vandaag gaan we nog een stapje verder

want jullie nemen deel aan de enige echte paralympics.

Vriendjesdag (07/10)

De leiding

Jullie vriendjes zijn natuurlijk heel benieuwd naar de

Je kan de leiding telefonisch contacteren of je kan ons voor

allerleukste-vetste-coolste-gaafste-fantastischste-

of na de activiteit aanspreken.

geweldigste-beste

jeugdbeweging

van

heel

het

land.

Shandro Mellaerts: 0471 02 41 18

Vandaag is het dan eindelijk het moment dat je ze allemaal

Heleen Schotsmans: 0491 17 40 60

moet meebrengen.

Nele Boogaerts: 0485 00 45 28
Fien Collin: 0471 83 16 38

Olympische spelen (16/09)

KSA gots talent (22/09)

Wil je jezelf bewijzen? Dan is vandaag de ideale

We hebben al vele talenten gezien aan het kampvuur bij de

gelegenheid! Doe je beste loopschoenen en je sportiefste

laatste avond, maar vandaag is jullie grote kans om nieuwe

kleren al maar aan want wij gaan er kei hard tegenaan.

talenten te ontdekken.

