Dag sloebers
Hieronder vinden jullie de data voor de eerste vergaderingen van het nieuwe kampjaar! Probeer om
toch allemaal zeker te komen want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 😊
Sloeberkalender
Zondag 17 september
De eerste echte vergadering van het jaar! Het
beloofd om een zeer leuke vergadering te
worden. Dus zeker allemaal komen!
Zondag 24 september
Ook deze keer heeft de sloeberleiding een leuk
spel voorbereid, dus ook deze keer allemaal
aanwezig zijn!
Zondag 1 oktober
Vandaag staan er leuke spelletjes op het
programma. Wil je weten welke? Kom dan
zeker naar de KSA!
Zondag 8 oktober
Joepie! Een super-keicool-megaleuk spel! Kom
zeker meespelen!
Zondag 15 oktober
Afspraak om 14u aan de KSA-lokalen.
Zondag 22 oktober
Hmm, met hoeveel sloebers zouden we deze
keer zijn? Wil je het weten? Kom da zeker naar
de vergadering!
Zondag 29 oktober
Ouh, jammer. Vandaag is het helaas geen KSA.
We zijn met de grote op kamp.

Zondag 12 november
Wat zouden we vandaag doen? Kom zeker langs
als je het wilt weten!
Zondag 19 november
Met dat leuke herfstweer wordt een KSAvergadering zeker een knaller!
Zondag 26 november
Vandaag is het Christus-Koning. Een hele dag
KSA! Hierover zullen jullie later nog meer info
krijgen.
Zondag 3 december
Ook vandaag hebben we leuke spelletjes voor
jullie in petto. Kom maar meespelen als je wilt
weten wat we gaan doen.
Zondag 10 december
Vandaag zijn de KSA-lokalen alleen voor de
kleinste bannen. Kom dus maar spelen op ons
grote terrein!
Zondag 17 december
Ook vandaag zijn de oudste bannen niet
aanwezig op de KSA. Kom nog een laatste keer
goed ravotten!
Zondag 24 december
Jammer, vandaag is het geen KSA. Geniet maar
van de kerstvakantie!

Zondag 5 november
Na een weekje pauze vliegen we er weer in met
leuke spelletjes. Kom zeker meedoen!

Zondag 31 december
Ook vandaag zij het helaas geen KSA! De laatste
dag van het jaar mogen jullie thuis
doorbrengen!
Als jullie nog vragen hebben mogen jullie ons gerust contacteren via mail:
celien@ksageraardsbergen.bei

yasmine@ksageraardsbergen.be

tuur@ksageraardsbergen.be

quinten@ksageraardsbergen.be

joren@ksageraardsbergen.be

ines@ksageraardsbergen.be

Groetjes de sloeberleiding
Ines, Joren, Quinten, Tuur, Yasmine en Celien

