
 Beste leeukwes en ouders, 

Dit jaar organiseren we met de leeuwkes en met de leeuwkesleiding een super toffe sleepover! Jullie vragen 

zich wellicht af: waarom een sleepover? Op die manier willen we de leeuwkes allemaal overtuigen en 

voorbereiden om mee te gaan op ons klein kamp deze zomer. Zo zal de stap om op klein kamp mee te gaan 

hopelijk veel kleiner worden. 

Praktische informatie 

Onze sleepover vindt plaats in de parochiezaal van Onkerzele: Onkerzelestraat 152, 9500 Geraardsbergen 

Wanneer vindt de sleepover plaats? 

Van zaterdag 2 april tot en met zondag 3 april. We verwachten jullie allemaal op zaterdag 2 april om 14u00 aan 

de parochiezaal. Jullie ouders mogen jullie de dag erna terug komen halen om 11u00. Nadien is er voor de 

leeuwkes GEEN KSA vergadering meer.  

Kostprijs 

De kostprijs van onze sleepover bedraagt 15 euro deze brengen jullie de dag zelf cash mee. Hierin zitten alle 

kosten. 

Wat breng je allemaal mee? 

- Slaapzak + veldbed/ luchtmatras 

 Voor de leeuwkes die geen veldbed of luchtmatras hebben zoeken wij een oplossing, maar gelieve dat 

op voorhand door te geven via mail. 

- Pyjama 

- Een knuffel 

- Eventueel een kussen 

- Gamel of plastiek bord 

- Keukenhanddoek  

- Vork, mes, lepel 

- Beker/tas  

- Ondergoed en kousen 

- Sport en spel kleren 

- Een extra T-shirt  

- Zwemgerief 

- Uniform. Dit hebben jullie aan bij aankomst 

- Tandenborstel, tandpasta en beker 

- 15 euro + kids ID + medische fiche  

➔ Vergeet jullie persoonlijke spullen niet te naamtekenen! 

 

 

 

 

Bevestigen deelname 

Als jullie graag zouden deelnemen aan onze super leuke en zotte sleepover dan moeten jullie ouders een e-

mailtje sturen naar tuur@ksageraardsbergen.be vóór 30 maart. Zodat we een beeld hebben met hoeveel we 

zullen zijn. Als jullie zelf geen veldbed/luchtmatras hebben gelieve dit dan ook te vermelden in de e-mail. 

Gelieve de bijgevoegde medische fiche in te vullen en door te mailen/af te geven op de dag zelf. Voor 

verdere vragen kunnen jullie steeds terecht bij de leeuwkesleiding.  

Wij kijken er alvast naar uit! 

Groetjes 

Tuur, Kyana, Linde, Merel, Nathan, Keo en Louis 

mailto:tuur@ksageraardsbergen.be

