Jongknapen kalender
September-oktober

Afspraken
Ookal zijn jullie geen leeuwkes meer en zijn jullie al helemaal
vertrouwd met het leven als ware KSA’er, toch zouden we graag nog
enkele afspraken duidelijk willen meegeven:
 Naar de KSA kom je met kledij die vuil mag worden en doe altijd je
hemd aan
 Kleed je naar gelang het weer want wij spelen zoveel mogelijk
buiten
 Gsm’s en dergelijke toestellen worden tijdens activiteiten niet
gebruikt
 KSA gaat altijd door van 14u tot 17u, te Solveldweg 8B in Wever,
tenzij anders vermeld op de kalender/website

De leiding
Indien er nog vragen zijn, kunnen jullie ons altijd bereiken via onze
website www.ksaglabbeek.be of via een telefoontje naar:
Hanne Vandommele 0472/91.11.78
Katrijn De Backer 0486/67.44.90
Dries Vandommele 0478/91.20.40
Hanne De Ruyter 0494/14.78.74
Elien Billen 0495/33.51.20

Zondag 15/09
Vandaag laten we jullie kennismaken met de echte
klassiekers in de jeugdbeweging! We gaan spelletjes spelen die al
lang meegaan maar nog steeds even populair en leuk zijn.

Zaterdag 21/09
Schip ahoy, hoy, hoy!!! Op deze
piratendag zoeken wij naar de schat!
Dit gaat makkelijker als we verkleed
zijn als echte piraten, misschien
krijgen jullie dan ook een extra tip!

Zondag 06/10
Een jongknaap worden brengt veel met
zich mee, zoals een echte DOOP! Op deze
dag worden jullie gedoopt tot echte
jongknapen. Doe dus zeker kleren aan die
vuil mogen worden.

Zondag 13/10
Vriendschap is … samen naar de KSA komen!
Vandaag zijn al jullie vriendjes welkom want het is VRIENDJESDAG!!
Mee te brengen: een vriendje dat graag ook naar de KSA wil komen

Zaterdag 19/10
Zijn jullie klaar voor de engste dag
van het jaar?! Vandaag vieren we
Halloween, zorg maar dat de
weerwolven je niet zien… 😉
Ps: de ronde zal NIET doorgaan
van 14-17u maar uitzonderlijk
van 17u30-20u30

WIST JE DAT…
… Hanne en Dries broer en zus zijn?
… Als jullie ‘Hanne’ roepen, er twee leidingen reageren?
… Elien in frituur het Bunske werkt? Dus na de KSA op zaterdag daar
zeker frietjes gaan halen 😉
… Katrijn nog twee zussen heeft op de KSA? Tine is leiding van
de sjo’s en Fien is nog lid.

