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Hoi geweldige KLJ’ers, 
Ondertussen zij wel al aanbeland bij de derde maand van dit KLJ-jaar. November, dat betekent 
schaatsen en sintemettestoet. Lees snel verder voor meer info! 
 
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 
• Winteruur 

In de winter wordt het vroeger donker, daarom beginnen en eindigen onze activiteiten 
steeds een halfuur vroeger. Dit betekent van 13.30u tot 16.30u.  
 

• Sintemettestoet 
Dit jaar gaat de Sintemettestoet door op 9 november. We spreken om 
18.15u af aan ’t Muuzaaike. Je mama, papa, broertje, zusje, … is ook 
welkom om mee te komen! We vormen een fakkelstoet en volgen Sint-
Maarten naar de Markt. Daar wacht ons een vuurshow, soep, een 
snoepregen en zingen we liedjes rond het vuur. Op het einde krijgen de 
best verkleden een prijs. Vergeet je dus zeker niet te verkleden in het 
thema rariteitenkabinet – freakshow. Een vrouw met een baard of een 
extra paar armen kan zeker! Zorg ook zeker dat je kleren warm genoeg zijn 
en dat je zichtbaar bent. Het einde is voorzien om 20.30u op de Markt.  
Opgelet, sinds dit jaar zal er dus geen pendelbus meer voorzien worden door de 
gemeente.  
Er zal GEEN activiteit zijn van 13.30u tot 16.30u.  
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• Schaatsen 
Zaterdag 23/11 trekken we met z'n allen naar De Schaverdijn in Hasselt om te 
schaatsen. We carpoolen naar de schaatsbaan en spreken hiervoor af om 13.30u aan 
het lokaal. We zullen terug aankomen rond 17.30u. Je inschrijven kan door 
onderstaand formulier in te vullen en €7 over te schrijven op BE81 7351 4205 0424 
met vermelding van naam, groep, schaatsen 2019 voor 18 november. In deze prijs zit 
de inkom, huur van de schaatsen, een drankje en een koek. Vergeet zeker geen 
handschoenen en sokken! Voor de kleinsten vragen we ook om hun schoenmaat op 
hun hand te schrijven. Zo gaat het sneller en kunnen we langer schaatsen. 
https://forms.gle/ft9K5w5BXAxnco8T8 
 

• 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 
 

• Sinterklaas 
Zondag 17 november krijgen we hoog bezoek in Schoot: De Sint komt 
langs in de Kriekel. Hij en zijn pieten zullen aankomen om 14u en 
trekken verder naar andere brave kindjes om 16.30u. Laat Sinterklaas 
weten dat je zal komen zodat hij een leuke verrassing kan voorzien. 
Dit doe je door het inschrijvingsformulier ten laatste 8/11 om 17u in 
de brievenbus aan de kleuterschool te steken. De 
inschrijvingsformulieren zijn uitgedeeld op 26/10. Was je er toen niet 
en wil je wel graag komen? Vraag gerust een inschrijvingsformulier. 
 

 

Extra info voor pubers en kadullen 
 

• 16/11 
Zaterdag 16 november verwachten we jullie om 13u aan het lokaal met de fiets. Doe 
kleren en schoenen aan voor in het bos. We zullen terug aan het lokaal zijn rond 
16.45u. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/ft9K5w5BXAxnco8T8
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De jarigen van deze 
maand! 

 

Ukkies: 
Pagadders: 
Pubers: 

Noa Loriaux 
Yona Croenen 
Rube Mertens 

27 november 
5 november 
22 november 

6 jaar 
10 jaar 
12 jaar 
 

 

Wist je dat ... 
 

• Sommige vriendjes het zo leuk vonden tijdens vriendjesdag dat ze vanaf nu elke 

zaterdag komen? 

• De eerste editie van Worth a shot een overweldigend succes was? Merci aan alle 

helpers en feestvierders! 

• De ukkies en pagadders heerlijke ogencake hebben gegeten tijdens hun 

halloweenactiviteit, merci Gitte (mama Malou)! 

• We konden genieten van verse, gezonde en vooral heel lekkere spinnensoep tijdens 

Halloween? Dankjewel Liliane, Franka, Bert en Petra (familie Emma)! 

 

 

  
 
 

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. 

 

9 november 2019 Sintemettestoet 

23 november 2019 Schaatsen 

14 – 16 februari 2020 Weekend 

15 maart 2020 Italiaanse eetdag 

KALENDER 2019-2020 
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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 

 


