Update Februari 2019
Februari,
Na het jaar goed in gezet te hebben, hebben we heel veel zin in februari.
Jij ook? Check dan zeker wat wij voor jullie in petto hebben tijdens de kortste maand van het
jaar!
Ons maandprogramma stellen we u voor via de update, uw maandelijks KLJ-magazine,
met de leukste weetjes, belangrijkste mededelingen en een kort, maar duidelijk overzicht
van de geplande activiteiten. De Update zal iedere maand aan u bezorgd worden via mail
en is te raadplegen op onze website www.kljlichtaart.be. Problemen met de ontvangst mail
naar kljlichtaart@hotmail.com
KLJ Nieuws en weetjes!
• Afdelingskledij: Afdelingskledij is steeds voorradig op KLJ! Je amuseren kan niet in je
beste kleren, dus koop een KLJ trui (€20) T-shirt (€7) of sjaaltje (€3) aan om aan het
spelen te gaan!
•

Is de update een beetje laat? Neem dan gewoon een kijkje op de KLJ website! Daar
staat heel beknopt onze jaarplanning op. www.kljlichtaart.be/

•

De leden van de +16 gaan op weekend naar een geheime locatie! Het weekend gaat
door van 22-24 maart, meer info volgt!

•

De leden van de -12 gaan op weekend naar Vorselaar van 15-17 februari, meer info
volgt!

•

Het kamp zal dit jaar doorgaan van 11 tot en met 17 juli voor de -12, en tot 21 juli
voor de +12.

•

Er is een Whatsapp groep aangemaakt met ouders van de -12. Hier kunnen jullie
vragen stellen en zullen wij ook enkele dingen meedelen. We hopen in de toekomst
uitsluitend Whatsapp te gebruiken in plaats van Messenger. Zit je nog niet in de groep?
Laat dat weten tijdens een activiteit aan Karen Anthonis of stuur je gsm-nummer even
door via mail!

KLJ Activiteitenplan!

V
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Januari 2019
01/02:03 +16
Z 02/02: Koken -12
08/02: Escape room 2.0 +12
15/02: Speelplaatsspelen
Z 16/02: Weekend! -12
22/02: KLJ café

+12 act – 19u tot 21u(30)

Maart
V 01/3: +12
Z 02/3 -12

V 08/3: +12
V 15/3: +12
V 22-24/3: +16 Weekend
V 29/3: KLJ café

+16 act – 20u tot 22u(30)

Z 16/3: -12
Z 30/3: -12

-12 act – 14u tot 17u

Meer info over activiteiten vind je in het activiteitenoverzicht van de maand in de update.

De KLJ cafés zijn voor iedereen!

KLJ Activiteitenoverzicht Januari!

+16
vrijdag 1 februari
@ KLJ Lokaal

Drie!
1…2…Drie!
Want alles is beter met z’n drieën!
Consumptieact. → 5 euro inleg

-12
Zaterdag februari
@ KLJ Lokaal

Masterchef KLJ
Een snuifje zout, een vleugje peper…
Kom jij met ons het geheime recept
koken?

Escape Room 2.0

+12
Vrijdag 8 februari
@ KLJ Lokaal

Help! Cisse en Nore zitten gevangen na
een mislukte bankoverval! Nu hebben wij
jullie hulp nog om ze te helpen
ontsnappen.

+12
Vrijdag 15 februari
@ KLJ Lokaal

Kruip in de huid van je lagere school-ik
en snuif de ware nostalgie op.
Vandaag spelen we enkel de tofste
spelen van op de speelplaats!

Speelplaatspelen

Weekend!
-12
16/18 februari
@ Vosselaar

Meer info in het document in bijlage!
Deadline inschrijven: 8 februari

