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Hallo liefste KLJ’ers, 
  2020 heeft lang genoeg geduurd. Het is tijd voor een nieuw jaar. In Januari starten we met 
mega toffe en knotsgekke activiteiten. 
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 Coronamaatregelen 
om het nog eens op te frissen zijn hier de maatregelen die wij als jeugdvereniging 
nemen allemaal nog eens op een rijtje:  
- de leiding draagt gedurende de gehele activiteit een mondmasker 
- de leden ontsmetten hun handen wanneer ze door de groene poort gaan 
- je mag jammer genoeg niet komen als: 
      - ziek bent/ voelt drie dagen voor dat het KLJ is 
      - je in contact bent gekomen met een besmette persoon. We tellen hiervoor 10 
dagen sinds je in contact bent geweest)  
       - als je behoort tot een risisogroep (tenzij je een doktersattest hebt dat je wel mag 
deelnemen) 

 
 

Extra	info	voor	de	ukkies	en	de	paggaders	
Ø Activiteiten  

Jullie zijn de volledige maand Januari welkom! Hopelijk tot gauw! 
 

Extra	info	voor	ukkies	
Ø 9/01/2021 

Trek je boerderijkleren maar aan want wij leven ons helemaal in, in het leven van een 
echte boer en natuurlijk mogen echte boerinnen niet ontbreken!  

 
Extra	info	voor	de	pubka’s		

Ø Activiteiten  
Jammer genoeg mogen we nog geen activiteiten organiseren voor de 
+12 jarigen. Wij vinden dit echt heel spijtig, wij willen het liefst weer zo 
snel mogelijk met jullie toffe spelletjes kunnen doen! 
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ukkies:  

paggaders: 

leiding:  

Fien verlinden 
   

Niels van Camp 
   
 maudi rajewski 
   

15 januari 7 jaar  
    

22 januari 11 jaar  
    
    

 15 januari 20 jaar  
 

 
 
 
 

Wist	je	dat	...	
	

• De leiding online vergaderd omdat de coronamaatregelen het verbieden om samen te 
komen om te vergaderen. 

• De ukkies de papa van Floor (leiding ukkies) hebben geholpen met afval rapen door te 
zeggen waar er afval lag 

• Dat we 27 pakketten hebben verkocht. Bedankt aan alle ouders die ons steunde! 
 

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. 

12-14 februari 2021    weekend  

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  
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15 augustus 2021    openluchtmis  

Midden augustus    pretpark  

 

 
  


