KSA GLABBEEK

KALENDER
LEEUWKES

AFSPRAKEN
- Doe elke ronde kledij aan die vuil of stuk mag gaan en vast schoeisel (geen
crocs of slippers).
- Ook in de wintermaanden spelen we buiten, draag dus warme kledij.
- Je kan de leiding telefonisch contacteren of je kan ons voor/na de activiteit
aanspreken.
- 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.
- Je mag je altijd verkleden in het thema van de dag. De leiding vindt dit heel
leuk, maar het is natuurlijk niet verplicht!
- Indien er problemen, veranderingen of opmerkingen zijn, sturen we jullie een
mail ivm nieuwe info. Gelieve ook even jullie spam/ongewenst te controleren
zodat jullie zeker op de hoogte zijn van alle info.
- Neem gerust eens een kijkje op op www.facebook.com/ksa.glabbeek of op
www.ksaglabbeek.be . Hier vind je informatie over KSA, de leiding, de kalender…

DE LEIDING
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet! Het is de megasuper-geweldige-fantastische-coole-leuke-stoere leiding, die je op KSA ziet!
Ynne Fagniart

0472 06 80 66

Katrijn De Backer

0486 67 44 90

Shelby Mellaerts

0474 02 69 03

Jana Boogaerts

0491 88 84 71

STARTDAG (09/09)
De leiding is superblij dat jij bent langs
geweest op onze startdag! We vinden het
jammer dat het al gedaan is maar we hopen je
terug te zien op onze volgende activiteiten!

PIRATEN VAN DE ZEE

(16/09)

Heb jij altijd al eens een echte piraat willen zijn?
Dan hebben wij de oplossing! Vandaag toveren we
je om in een echte piraat!

SMOSDAG (22/09)
Vandaag zorgen we ervoor dat niemand proper naar huis
gaat. Word jij het vuilst? Zorg dat je zeker vuile
kleren aanhebt, een handdoek en eventueel
reservekledij meebrengt. De leiding doet in ieder geval
hun best jullie als echte smospotten naar huis te laten
gaan!
(Als het slecht weer is, spelen we gewone spelletjes)

HANS EN GRIETJE (07/10)
Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? We
zorgen vandaag dat iedereen zijn eigen huisje kan opeten.
Hiervoor hebben we natuurlijk een aantal ingrediënten nodig,
help jij ze mee zoeken? Dat wordt smullen!!

DIEREN MANIEREN (14/10)
Het wordt vandaag een echte beestenboel bij KSA
Glabbeek! Verkleed je in jouw lievelingsdier en laat
het beest in jouw naar boven komen.

19 OKTOBER => DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!!
Vergeet dus zeker je hemd en al je KSA-kledij niet aan te
doen naar school!

HALLOWEEN (20/10)
Met Halloween is men favoriete feest,
dan ben ik verkleed als een griezelbeest!
Bibber en beef op onze Halloween ronde!
Ben jij een eng spook of eerder een slechte
heks? Alles is welkom dus vergeet zeker je
engste kostuum niet aan te trekken!!
Kom als je durft!
OPGELET: Deze ronde zal niet op de gewone
uren plaatsvinden, wel van 18u tot 21u.
(Wij voorzien soep en snacks, zorg dus dat
er nog een plaatsje vrij is in je buik!)

QUIZT HET NOG! (11/11)
Ook dit jaar testen we jullie kennis weer. Na de quiz
voor de mama’s en papa’s is het nu aan jullie!

BAAS IN EIGEN BOS (17/11)
Vandaag gaan we naar het bos voor een
onvergetelijk bosspel! We verwachten
jullie deze keer niet aan het lokaal,
maar op het kruispunt waar Hulsbos en
Torenstraat samenkomen. Om 17u zijn
de Leeuwkes gewoon terug aan het
lokaal.

SINTERKLAAS (02/12)
Sinterklaasje kom maar binnen met je
knecht, want we zitten allemaal even recht.
Misschien hebt u wel even tijd, voordat u
weer naar Spanje rijdt. Ook dit jaar komt
hij weer langs om te zeggen of je dit jaar
wel flink bent geweest.

