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Hallo fantastische KLJ’ers, 
Gelukkig nieuwjaar! Hopelijk hebben jullie genoten van de feestdagen. Wij kijken alvast uit 
naar een jaar vol nieuwe KLJ-avonturen.  
 
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 
• Foto’s 

De foto’s van onze activiteiten verschijnen in een gesloten facebookgroep. Word lid in 
3 stappen. 

1. Typ KLJ Schoot foto’s 2019-2020 in de zoekbalk 
2. Klik op Lid worden 
3. Antwoord op de 2 vragen 

Wanneer je verzoek verwerkt is, zal je alle foto’s kunnen bekijken.  
 

Extra info voor ukkies en pagadders 
 

• Deze maand zullen jullie activiteiten niet door jullie eigen leiding gegeven worden, 
maar door de stagiairs. Zij worden volgend jaar leiding en gaan deze maand voor de 
eerste keer zelf een activiteit voor jullie maken. Spannend! 

 

Extra info voor pubers en kadullen 
 

• Deze maand zullen de activiteiten gewoon weer doorgaan op zaterdagnamiddag van 
13.30u tot 16.30u. 

 
 
 

De jarigen van deze 
maand! 

 

 
Pagadders: 
Pubers: 
Leiding: 

 
Niels Van Camp 
Zeb Clerx 
Maudi Rajewski 
Luna Clerx 

 
22 januari 
10 januari 
15 januari 
28 januari 

 
11 jaar 
13 jaar 
19 jaar 
20 jaar 

 

Wist je dat ... 
 

• Iedereen een leuk cadeautje kreeg op het kerstfeestje? 

• Het weekend er bijna aankomt? Wij kijken er al naar uit! 
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Hieronder enkele 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. 

 

14 – 16 februari 2020 Weekend 

15 maart 2020 Italiaanse eetdag 

28 maart 2020 Paaseierenverkoop 

3-5 april 2020 Leidingsweekend 

9 mei 2020 Zwemmen 

11-20 juli 2020 Kamp voor pagadders, pubers en kadullen 

16-20 juli 2020 Kamp voor ukkies 

15 augustus 2020 Openluchtmis 

Midden augustus 2020 Walibi 

 

KALENDER 2019-2020 


