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Dag liefste KLJ’ers, 

Januari is weer voorbijgevlogen. Februari komt er weer aan met nieuwe leuke activiteiten 
voor jullie! 
 
De activiteiten gaan deze maand elke zaterdag door van 13.30 uur tot 16.30 uur in de 
parochiezaal aan de kleuterschool.  
 
 

Extra	info	voor	iedereen	
 

Ø Weekend 
12- 14 febrauri zou normaal ons jaarlijks weekend plaatsvinden. Spijtig genoeg 
zal dit niet kunnen doorgaan. Maar we willen toch jullie een leuke dag laten 
beleven. Daarom gaan we er voor zorgen dat we een extra leuke activiteit hebben 
voor jullie. We zullen een battle of the bubbles doen waarbij de verschillende 
groepen het tegen elkaar opnemen op een corona-proof manier 

 
 

Ø Trooper 
Via trooper kan je ons helpen om een extra centje bij te 
verdienen zonder er zelf veel te moeten voor doen. Als 
je online iets besteld doe dit dan via trooper zo krijgen 
wij een klein % val jullie aangekocht bedrag. Hoe werkt 
het? 
1) Ga naar de site www.trooper.be 
2) Zoek KLJ Schoot tussen alle verenigingen. 
3) Zoek je favorite shop waarop je wilt bestellen. 
4) Plaats je bestelling. 
5) Klaar! 
 

Ø Kleurgroepen 
Hier nog even een overzicht van de verschillende groepen en waar elke groep 
moet verzamelen. 
 
Groen: Ukkies --> verzamelt onder het afdak op de parking 
Rood: pagadders: Emma, Rune, Rune, Janne, Sverre, Ella, Casper, Niels, Klaas  
--> verzamelen op het grasveld 
Paars: pagadders: Kato, Noor, Kina, Ashley, Yona, Jessie, Liene, Wenke, Malou  
--> verzamelen op de speelplaats van de kleuterschool 
Blauw: alle pubka's --> verzamelen bij het kleine afdakje op de parking bij de 
afvalcontainers. 
 
Kom dus NIET langs de achterkant maar via de parking! 
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Extra	info	voor	de	Pagadders	en	de	pubka’s	
	

Denk eraan dat jullie elke week een link zullen ontvangen via mail. Waarmee jullie 
kunnen inschrijven voor de activitieten zodat we weten met hoeveel jullie elke 

week zullen zijn. 
 

Extra	info	voor	de	pubka’s	
 

Joepie!! Na lang wachten mogen de activiteiten ook voor jullie weer van start 
gaan. Wij kijken er alvast naar uit! 

 
 

 
 
 

 
Pagadders: 
 
Pubka’s: 
Leiding: 

 
Casper Loriaux 
Sverre Vos 
Sien Van Camp 
Jasper Seykens 
 

 
8 februari 
12 februari 
5 februari 
16 februari 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

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. 

  

12-14 februari 2021 

27 maart 2021 

Weekend 

Italiaanse eetdag corona editie 

KALENDER	2020-2021 
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20 maart 2021 

17 april 2021 

8 mei 2021 

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 

 


