november

Activiteitenbrief

december
2022

KLJ maakt dit jaar het weer, ook in de iets koudere
maanden van het jaar!

Zondag 20 november: Kinderkunstenfeest
Op zondag 20 november doet Maarkedal opnieuw mee
aan Kunstendag voor Kinderen. Op die dag kunnen
kinderen (van heel jong tot iets ouder) een hele dag kunst
beleven. De gemeente maakt er een Kinderkunstenfeest
van in vrijetijdscentrum De Maalzaak! Ook wij met de KLJ
zullen aanwezig zijn. Kom van 14u tot 17u samen met je
leiding en vriendjes/vriendinnetjes deelnemen aan tal van
workshops. Een namiddag vol plezier gegarandeerd!

Vrijdag 25 november:
Gezelschapsspelletjesavond
We spelen een spel vanavond! Van 20u tot 22u zijn alle
+12 welkom in ons lokaal aan de Maalzaak. Breng gerust
je favoriete gezelschapsspel mee.

Zaterdag 26 november: Wafelbak
Om de wafelbak van vroeger te herdenken gaan we nog
eens zweten en lekkere KLJ-wafels bakken. We spreken
af met de eitjes en de kuikentjes van 14u tot 16u in
ons lokaal.
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Vrijdag 2 december: Sinterklaas
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Sinterklaas is in
het land en heeft besloten om ook de brave kindjes van
KLJ Etikhove een bezoek te brengen. Hij heeft besloten
om in twee shifts te komen:
• Eitjes en kuikentjes: 18u tot 20u
• Kiekskes en haantjes: 20u30 tot 22u
Wij zijn alvast benieuwd wat de Sint van ons nieuw lokaal
zal vinden!

Vrijdag 9 december: Filmavond
Om even te ontspannen tijdens het leren, mogen alle
studenten uit het middelbaar op deze vrijdagavond een
film komen kijken in het lokaal. De deuren van de cinema
openen om 20u en sluiten om 22u30.

Zondag 11 december: Kerstknutselen
Op deze zondagnamiddag gaan we met onze -12 ons lokaal
eens een goede make-over geven. De kerstsfeer zal er
vanaf druipen. Komen jullie ook mee onze boom versieren
tussen 14u en 16u?

Vrijdag 16 december: Rolschaatsennn
Ik hoor jullie al denken, rolschaatsen? Ja, dat klopt! Dit
jaar geen ijspiste, maar wel een rolschaatsbaan. We
spreken af om 19u aan de bib van Oudenaarde, waar we
om 21u terug zullen staan. Vergeet zeker je
handschoenen niet!!!
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Vrijdag 23 december: Kerstfeestje
Hohoho, het is weer tijd voor Kerstmis en we vieren dat
met iedereen vanaf 18u in de Maalzaak. De einduren
zijn een beetje verschillend:
• Eitjes en kuikentjes: blijven tot 20u
• Kiekskes en haantjes: blijven tot 21u30
Kleed je best warm aan, want we blijven niet de hele tijd
binnen zitten. En natuurlijk zijn er ook pakjes!
Meebrengen: een pakje van ongeveer 10 euro voor onder
de kerstboom (geen snoep!!).

Bij twijfel of onduidelijkheden over de indeling en werking van de brief,
hebben we het hieronder nog eens neergeschreven.

→ De eitjes (1-2-3e leerjaar)

→ De kuikentjes (4-5-6e leerjaar)

→ De kiekskes (1-2-3e middelbaar)

→ De haantjes (vanaf 4e
middelbaar)

Vele groetjes van de leiding,
Emma, Sven, Ben, Emiel, Basile, Jef, Luka, Ward, Senne, Victor, Charlotte,
Jana, Jara, Julie en Henri

