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Hallo liefste KLJ’ers, 

We hebben jullie allemaal super hard gemist! Daarom zijn we heel blij om weer  aan een 
nieuw klj-jaar te beginnen vol spetterende 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 Startactiviteit 
5 september van 14u-17u is onze startactiviteit. Neem dus zeker ook 
al je vriendjes en vriendinnetjes mee dan maken we er samen een 
geweldige dag van. Aan de hand van super toffe spelletjes kom je te 
weten wie jou leiding gaat worden voor het hele jaar. Voor al de 
lekkerbekken onder ons zullen we heerlijke pannenkoeken voorzien.  

 
 

Ø Ijssalon 
 Dit jaar zijn we niet te vinden op de vaste plaatst in de kriekel. 
Maar kan je op 13 september met je auto, fiets of te voet gewoon een 
ijsje komen afhalen aan ons lokaal tussen 14.00 en 19.00. 
 
 
 

													Extra	info	voor	de	ouders	
 

KLJ gaat verder dan alleen leiding en leden, ook jullie, de ouders, spelen een 
belangrijke rol. De laatste jaren hebben we gemerkt dat fysiek aanwezig zijn op 

een vergadering heel wat moeite kan vragen als ouder. Omdat wij, de leiding, het 
belangrijk vinden om de visie van ouders te kennen, willen we het dit jaar op een 

alternatieve manier aanpakken. Elke maand zullen we een vragenlijst rond sturen. 
Jullie zullen steeds ongeveer een week de tijd hebben om deze in te vullen, zo 
kan je zelf een moment kiezen dat voor jou past. We bekijken jullie antwoorden 
en bespreken ze op onze bestuursvergadering. De vragenlijsten kunnen gaan 

over de inhoud van onze activiteiten, de communicatie van  leiding naar ouders 
toe, het prijsplaatje van KLJ, onze evenementen, ... Uiteraard zal het ook mogelijk 

zijn om zelf een bepaald onderwerp aan te kaarten. Zo blijven we steeds 
proberen om ons, met behulp van jullie inzichten, te verbeteren. 
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Pagadders: 
 
Leiding: 

 
Klaas Van Camp 
Liene Van De Ven 
Floor Sterckx 
Milan Goossens 
 

 
6 september 
15 september 
15 september 
22 september 
 

 
 
 

 
 

Wist	je	dat	...	
	

• Onze leidingsploeg is uitgebreid met 9 nieuwe leiders/ leidsters. 
• Er veel nieuwe kinderen zijn komen proberen tijdens onze open-dagen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

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. 

  

13 september 2020 

3 oktober 2020 

23 oktober 2020 

31 oktober 2020 

28 november 2020 

5 december 2020 

12-14 februari 2021 

20 februari 2021 

Ijssalon 

vriendjesdag 

Dag van de jeugdbeweging 

Halloween 

Schaatsen 

Sinterklaas pubka’s 

Weekend 

Vriendjesdag 

KALENDER	2020-2021 
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6 maart 2021 

20 maart 2021 

17 april 2021 

8 mei 2021 

Italiaanse eetdag 

Paaseierenverkoop 

Geen activiteit 

Zwemmen  

11 – 20 juli 2021 

16 – 20 juli 2021 

15 augustus 2021 

Kamp voor pagadders en pubka’s 

Kamp voor ukkies 

Openluchtmis 

Midden augustus 2021 Pretpark 

 


