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 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

GEZELSCHAPSSPELLETJES DAG (09/12)
Vandaag gaat het heel gezellig worden in ons lokaal
met onze favoriete gezelschapsspelletjes. Kun jij
goed tegen je verlies of ben je altijd een echte
winnaar? Als je thuis ook nog een leuk
gezelschapsspel hebt, neem het dan maar gerust
mee!

ROND DE TAFEL (15/12)
Welke spelletjes we vandaag precies gaan
spelen blijft nog even geheim, maar we
kruipen in ieder geval allemaal samen rond
de tafel.

KERSTFEESTJE (23/12)
HO HO HO
Het is weer bijna kerstmis en dat gaan we natuurlijk samen vieren!
Het kerstfeestje zal doorgaan van
16u30 tot 20u30
Meebrengen: een cadeautje van
maximaal 5 euro om uit te wisselen
Er wordt eten voorzien, dus jullie
hoeven thuis niet te eten

5 JANUARI => NIEUWJAARSDRINK!
Zoals elk jaar organiseren wij onze spetterende
nieuwjaarsdrink om het jaar goed in te zetten! Iedereen
is van harte welkom om een glaasje jenever of lekkere
chocomelk te komen drinken.

PLASTIC LAB (03/02)
Deze namiddag gaan we eens heel creatief zijn
en gaan we een mooi knutselwerkje maken van
plastic flessen, wc-rolletjes, …
Heb je deze dingen thuis liggen of nog
andere voorwerpen waar we mee kunnen
knutselen, neem ze vandaag zeker mee!

MUFFINVERKOOP (10/02)
Het is weer tijd voor onze muffinverkoop! We gaan samen
op pad om onze overheerlijke muffins te verkopen. Doe
maar warme kleren aan, want we gaan heel de ronde buiten
rondlopen!

VRIENDJESDAG (16/02)
Vandaag mogen jullie een vriendje meebrengen
om samen met ons leuke spelletjes te komen
spelen. Breng dus je beste vriend, beste
vriendin, broer, zus, neefje, nichtje, … mee om
ze kennis te laten maken met onze KSA.

CARNAVAL (03/03)
Het is lee lee lee leeuwkescarnaval! We mogen ons nog
eens verkleden en helemaal uit te bol gaan op onze
favoriete carnavalsmuziek.

TUTTI FRUTTI (10/03)
Vandaag wordt het een heel fruitige
dag! Alles staat in het teken van de
kleurrijkste stukken fruit die je kent.

KSA WEEKEND (15-16-17 maart)
Het weekend staat weer voor de deur! We gaan
weer mega leuke spelletjes spelen, ravotten,
lachen en natuurlijk ons kei hard amuseren. Alle
informatie rond dit weekend kunnen jullie vinden
in het boekje (dat jullie nog zullen krijgen) en op
de site. Hopelijk kijken jullie er al even hard naar
uit als de leiding!

