Jongknapen kalender
Maart - April

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 01/03
Vandaag vieren we carnaval! Wie is er het beste
verkleed?

Vrijdag, zaterdag, zondag 06-07-08/03
Schuilt er in jou een heuse Picasso? Of eerder een
PiKSAsso? Kom het ontdekken op ons fameuze
weekend! Meer informatie hierrond vind je in ons
weekendboekje.

Zaterdag 14/03
Vrolijke, vrolijke vrienden, vrolijke vrienden dat zijn wij. En dat willen
we vieren met nog meer vriendjes! Vandaag houden we een reuze
vriendjesdag. Mee te brengen: een vriendje. Jullie krijgen allebei dan
ook een leuk aandenken.

Zondag 29/03
Geef acht! Links, rechts, links,
rechts, links, rechts. Jullie kunnen
het al raden, vandaag is het
legerdag! Zorg alvast maar voor je
camouflage.

Zondag 05/04
Heel lang geleden in een land hier ver
vandaag leefden de jongknapen…
Ben jij eerder roodkapje? Of een knappe
prins? Vandaag draait alles rond sprookjes!
Wie zal er nog lang en gelukkig leven?

Zaterdag 11/04
Help! De paashaas is zijn eieren kwijt! Nu
kan hij morgen de kinderen niet gelukkig
maken! Helpen jullie zoeken?

Zaterdag 25/04
Aangezien onze vorige doop in het water is gevallen, proberen we
het nu opnieuw. Wie is een echte jongknaap en durft onze doop aan?
Doe zeker kleren aan die vuil mogen worden!

