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Hallo liefste KLJ’ers, 
  September zit er alweer op. Oktober is een nieuwe maand vol met leuke activiteiten. 
De activiteiten gaan deze maand elke zaterdag door van 14.00 uur tot 17.00 uur in de 
parochiezaal aan de kleuterschool. 

 

Extra	info	voor	iedereen	

Ø Vriendjesdag 
3 oktober is het vriendjesdag. Dat betekent dat je al je vriendjes en 
vriendinnetjes mag meenemen naar de KLJ! De KLJ gaat door van 14u 
tot 17u. Ze doen best kleren aan die een beetje vuil mogen worden en 
vergeet geen 50 cent voor een drankje. Vergeet zeker de link niet in te 
vullen. https://forms.gle/gz3UrkWzCQmxL3nF9  

 
 

Ø Dag van de jeugdbeweging 
23 oktober is het dag van de jeugdbeweging. Voor die ene keer in het jaar mag je je 
KLJ kleren aan doen naar school! Laat al je klasgenootjes zien dat je een echt KLJ-er 
bent!    
 

 
 

Extra	info	voor	de	ukkies	en	de	pagadders	
Ø Halloween  

Op 31 oktober van 14u tot 17u mogen jullie samen met jullie leiding komen griezelen 
in het lokaal. Verkleden mag!  

	
Extra	info	voor	de	pubka’s		

Ø Halloween  
Op 31 oktober zijn jullie welkom om samen met jullie leiding te komen griezelen van 
18u tot 22u30. Je hoeft thuis nog niet te eten wat dat krijg je van ons daarom neem je 
best 4 euro mee. Vergeet niet om je beste verkleed kostuum boven te halen.  
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Pagadders:  Noor Janssen  1 oktober  

 
 
 
 

Wist	je	dat	...	
	

• We afscheid hebben moeten nemen van Tim en Arwen als leiding. 
• Het leidingboekje op de site staat. 
• Onze leidingploeg wordt uitgebreid met Arno!  
• Ouders ons kunnen helpen door deze link in te vullen: 

https://forms.gle/adr6Ryea9UkXVDTG9  
• de inschrijvingslink op onze website staat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDER	2020-2021	
	
	
	

Hieronder enkele belangrijke data die je zeker in je agenda kan aanduiden. Al deze 

evenementen zijn voor alle groepen samen, tenzij er iets anders bij vermeld staat. Verdere 

info volgt altijd in de Sanderkes. 

 

3 oktober 2020    vriendjesdag  

23 oktober 2020   dag van de jeugdbeweging 

31 oktober 2020    halloween  

28 november 2020    schaatsen  

5 december 2020    sinterklaas pubka’s 

12-14 februari 2021    weekend  
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20 februari 2021    vriendjesdag  

6 maart 2021    italiaanse eetdag  

20 maart 2021    paaseierenverkoop   

17 april 2021     geen activiteit  

8 mei 2021     zwemmen  

11-20 juli 2021    kamp voor pagadders en pubka’s 

16-20 juli 2021    kamp voor ukkies  

15 augustus 2021    openluchtmis  

Midden augustus    pretpark  

 

 
  

  


