Jongknapen kalender
November - Februari

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 10/11
Na de quiz voor de ouders gaan wij
eens laten zien dat de jongknapen
veel slimmer zijn. Warm je brein al
maar op en zet je pen in de aanslag
want vandaag doen wij de grote
jongknapenquiz!

Zaterdag 16/11
Joepie, feest!!!!!!!! Omdat de jongknapen
zo een leuke groep is moeten we dit vieren.
Het dak gaat eraf! Waar is dat feestje?
HIER IS DAT FEESTJE !!!!!!!

Zondag 01/12
Het wordt eens tijd om uit te zoeken wie de
beste is. Vandaag dagen jullie elkaar uit in een
heus ladderspel!

Zondag 08/12
Wij hopen dat jullie allemaal heel
braaf zijn geweest want
Sinterklaas komt op bezoek. Wie
weet brengt hij wel iets lekkers
mee.

Zaterdag 14/12
Vandaag testen we welke jongknaap het
beste en snelste water kan drinken. Dit gaan
we doen door super mega coole spelletjes!
Zorg maar dat je blaas er klaar voor is
.

Zaterdag 21/12
Joepie Kerstmis! Vandaag doen we ons kerstfeestje, jullie mogen
allemaal een cadeautje van max. 5 euro meebrengen en wie weet
kom je met een superleuk cadeautje terug naar huis!
Belangrijk: Deze ronde zal doorgaan van 17:00 – 20:00. De leiding
zorgt voor eten! Als je kan komen naar dit superleuke feest, gelieve
dan de invulstrook onderaan de kalender in te vullen en aan de
leiding af te geven.

Zondag 02/02
De leiding is zeer benieuwd of de Jongknapen
zooooo een goede groep is dat ze alle
opdrachten van vandaag kunnen vervullen.
Laat vandaag maar eens zien hoe een leuke
groep jullie zijn!

Zondag 09/02
Vandaag kijken we een film. Eens lekker
chillen in het lokaal moet ook af en toe
eens gebeuren.

Zaterdag 15/02
De dag van de liefde. Aan jullie om te
bewijzen dat de Jongknapen een groep
boordevol liefde is!

WIST JE DAT…
… De papa van Katrijn nog kookploeg is geweest?
… Hanne, Dries en Elien in het 1ste leerjaar samen in de klas zaten?
… Katrijn in het KSA lokaal vroeger naar school is geweest?

……………………………………………………………………………………………………………
Ik bevestig dat ……………… (naam van het kind) aanwezig zal zijn op
het kerstfeestje van de jongknapen op zaterdag 21/12.

