
Liefste leeuwkes, springers, pagadders, mama’s en papa’s

Ons jaarlijksemini-weekend komt er weer aan!
Het weekend gaat door van vrijdag 10 t.e.m. zondag 12 maart in de Sjorre.

We spelen dit weekend niet alleen de leukste spelletjes, zaterdag gaan we ook
een toffe daguitstap maken. Trommel dus al je KSA-vriendjes op om er een
BEESTIG mini-weekend van te maken. Je weet wat ze zeggen: ‘hoe meer zielen,
hoe meer vreugd!’

Het thema van het mini-weekend dit jaar is : “De Jungle”. Jullie mogen
allemaal jullie favoriete dierenknuffel, dieren onesie,... meenemen.

Inschrijven kan via de link op onze website.
Dit weekend vol pret kost €45. Overschrijven kan via ons rekeningnummer:
BE94 7370 1219 9714, met als vermelding: ‘mini-weekend en de naam van uw
kind’.

Inschrijven kan t.e.m. 7 maart 2023.

Onderaan vinden jullie praktische informatie en een handige checklist voor bij
het inpakken!

Wij kijken er alvast heel erg naar uit en hopen dan ook op een massale
opkomst!

Lieve groetjes, jullie leiding!
Kyrian, Louise, Bram, Lode, Cisse, Pieter, Karen & Stan



Praktisch
Aankomst aan De Sjorre: Vrijdag 11 maart om 18.00u
Vertrek aan De Sjorre: Zondag 13 maart om 10.30u
 Bij aankomst wordt er eerst gegeten en daarna installeren we met z’n
allen onze bedjes.

Checklist
 Pyjama (dieren onesie)
 Knuffelbeest (dier uit de jungle)
 Slaapzak en extra deken
 Kussen
 Veldbed
 Handdoeken en washandjes
 Zeep, kam, ...
 Tandenborstel en tandpasta
 Zonnecrème
 Uniform: hemd +das (of enkel das voor degenen die geen hemdje hebben)
 Heel veel kousen (zeker genoeg!)
 Zakdoeken
 Jas, regenkledij
 Ondergoed
 Lange/korte broeken (die tegen iets tegen kunnen!)
 T-shirts
 Truien
 Laarzen
 Gewone schoenen
 Zaklamp + extra batterijen
 Eetgerei -> bestek, bord of gamel, soepkom, drinkbeker
 Identiteitskaart

PS: Toch nog een vraagje? Je kan ons altijd bereiken op 0471 04 62 16 (Louise Massa)
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