13/11:
Joepieee de sint komt! Zijn jullie allemaal braaf geweest? Ik denk het wel dus misschien krijgen jullie
dan wel een beloning!!! Dus kom zeker naar de klj van 14u-17u.

20/11:
Prinses Elise is ontvoerd door een duistere ridder, willen jullie de dapperste ridders,
Casper en Emile, helpen bij deze zoektocht naar onze prinses! Jullie hulp zal zeker nodig
zijn! Dus kom allemaal zeker ons kijken op de klj van 14u-17u.

27/11:
Oh nee! Sneuwcaspertje heeft per ongeluk in een appel gegeten van de boze heks Emile helpen jullie
de beloofde prins Elise Sneeuwcaspertje te redden en De boze heks Emile te elimineren? De prins
Elise verwacht veel trouwe knechten!!
Du kom allemaal naar de klj van 14u-17u.

4/12:
Vandaag gaan we het grote grand prix race spel spelen, verander allemaal snel in je favoriete auto en
win de wedstrijd! Dus kom zeker naar de klj van 14u-17u.

Zondag 13/11
Vandaag komt de Sint op bezoek, OH MY GOD kei spannend toch. Waren jullie flink genoeg om een
cadeautje te krijgen? Kom dan zeker naar de KLJ van 14u-17u.
Zondag 20/11
Vandaag ontdekken we wie er nu eigenlijk de sterkste en slimste mensen in de groep zijn. Dus kom
maar zeker naar de klj van 14u-17u.

Zondag 27/11
Vandaag gaan we met de zoeffels op safari in het grote dorp Moorsel. Wie is er dapper genoeg om
mee te gaan. Kom dan zeker naar de KLJ van 14u-17u.

Zondag 04/12

Willen jullie echte ninja’s worden? Vandaag leren we jullie alle moves die je moet leren en
kunnen. Dus wil je een echte ninja worden kom dan zeker naar de klj van 14u-17u.

Voila, dit was het weer voor de maand november beste zoeffeltjes.
Volgende maand zijn we terug met weer een hoop nieuwe spelletjes.
Groetjes Pauline, Emma, Dario en Doriano.(jullie favoriete leiding)
<3<3<3<3<3<3<3

Zondag 13/11
Vandaag komt de Sint op bezoek, OH MY GOD kei spannend toch. Waren jullie flink genoeg om een
cadeautje te krijgen? Kom dan zeker naar de KLJ van 14u-17u.
Zondag 20/11
Ween ween ween, wat een schattige baby’s op de KLJ. Zijn jullie soms nog een baby? Kom dan naar
de KLJ van 14u-17u.
Zondag 27/11
AAAAAAAAAAAAAAH iemand is vermoord op de KLJ. Daarom spelen we vandaag het grote
cluedospel, denk jij te achterhalen wie de moordenaar is? Kom dan naar de KLJ van 14u-17u.
Zondag 04/12
Wie ow wie is er morgen jarig denk je? Goh we geven alvast een tip: het is iemand van de KLJ. Wil je
te weten komen wie het is? Kom dan zeker naar de KLJ van 14u-17u.
LIEVE KASTAARS, DIT IS DAN DE PLANNING VOOR DEZE MAAND! HEBBEN JULLIE ER OOK ZO EEN ZIN
IN? WIJ OOK!!
Van je lieve kapoenen xxx

SPETTERS

13 NOVEMBER - 04 DECEMBER

ZONDAG 13/11
Vandaag komt de Sint op bezoek,
OH MY GOD kei spannend toch.
Waren jullie flink genoeg om een
cadeautje te krijgen? Kom dan zeker
naar de KLJ van 14u-17u.

ZATERDAG 19/11
JULLIE WORDEN VAN 19U TOT
22U30 VERWACHT OP DE KLJ OM
EEN GEHEIME OPERATI-DECORATIE
UIT TE VOEREN BIJ ONZE
NOORDERBUREN.
SHHHH DIT MOET ECHT WEL
GEHEIM BLIJVEN!

ZONDAG 27/11
DEZE ACTIVITEIT WORDT OP 13/11
BEKEND GEMAAKT DOOR SINT DIE
JULLIE ZAL VERWENNEN MET EEN
IJZIGKOUDE VERRASSING.

ZONDAG 04/12
SNUFFEL SNUFFEL SNUFFEL
HELPEN JULLIE ONS MEEZOEKEN
NAAR ONZE VERLOREN TRUFFEL?

LIEVE GROETJES VAN JULLIE LEIDING:
AROIS, SNIFFIE & DANTE
<3333

