Twinkels
Zondag 7 Maart
Oh nee iemand heeft al de koekjes gestolen van de KLJ.
Komen jullie ons helpen met de kruimeldief op te sporen?

Zondag 14 Maart
Er is een boze tovenaar ontsnapt uit de KLJ kerker. We
zoeken naar dappere ridders en prinsessen voor hem te
verslaan! Kom zeker naar de KLJ als je ons wilt komen
helpen!

Zondag 21 Maart
Boer Charel zijn dieren zijn ontsnapt, de KLJ is
opgeroepen om zijn dieren terug te halen.
Kom zeker naar de KLJ we kunnen alle hulp
gebruiken!

Zondag 28 Maart
De Paashaas heeft onze hulp nodig, hij is zijn
chocolade eieren kwijt en wij gaan hem
helpen ze terug te vinden! Kom zeker naar de
KLJ als je de paashaas wilt helpen!

Tot gauw allemaal!
Van je leiding Annabel, Jari en Leen

ZOEFFELS
Dag lieve zoeffeltjes allemaal!
Zijn jullie allemaal klaar voor een nieuwe maand vol leuke spelletjes? Jullie leiding hoopt alvast van wel
en wij hebben er reuze veel zin in!
Zondag 7 maart:
Er werd een moord gepleegd! Maar wie heeft het nu gedaan? En waar? En wanneer? En met welk
wapen? Kom het zelf te weten op de KLJ!
Zondag 14 maart:
Hardgekookt? Zachtgekookt? Geklutst? Roerei? Spiegelei? Het kan allemaal! Zin in een lekker eitje? Kom
dan zeker naar de KLJ!
Zondag 21 maart:
Ik plant nekeer patatten-patatten-patatten. Ik plant nekeer patatten in mijnen hof. Maar waar zijn alle
patatten? Help ons zoeken naar de patatten op de KLJ!
Zondag 28 maart:
Vandaag gaan we te weten komen wie de ZOEFFEL-OLYMPISCHE SPELEN wint!

Veeeele groetjes van de K3’tjes.

Kastaars
Dag kastaars! Deze maand gaan we ons bezighouden met toffe activiteiten. Benieuwd wat? Dan
moet je naar de klj komen.

Zondag 14 Maart
Vandaag spelen we het grote raadsel-spel. Ben jij goed in raadsels oplossen? Kom dan zeker een
kijkje nemen van 14u-17u op de KLJ!

Zondag 21 Maart
Deze zondag gaan we allemaal zotte spelletjes spelen in de speeltuin aan de sporthal. Kom jij
ook? KLJ van 14u – 17u.

Zondag 28 Maart
Benieuwd wat we vandaag gaan spelen? Kom een kijkje nemen, KLJ van 14u-17u.

Deze zondagen zijn mede mogelijk gemaakt door:
De gebroeders Pieters

Heeey liefste spetters, het is alweer tijd voor een nieuwe maand vol leuke nieuwe spelletjes!!
Zondag 7 maart
Vandaag hebben wij iets heel cool voor jullie in petto. We kunnen helaas nog niet vertellen wat het is…
Het is top secret!!
Kom zondag van 10 tot 12 ontdekken wat het is.
Zondag 14 maart
OHNEEE!!! ALARM! De Bende van Moorsel is ontsnapt. Het zijn de 4 meest beruchte criminelen van het
dorp.
Zaterdag 13 maart in de vroege ochtend werd de bende gespot door een oud vrouwtje aan de kerk.
Sindsdien is de politie al volop aan het zoeken, maar helaas zonder resultaat…
De Politie heeft jullie hulp nodig bij het vinden van deze bende. Kom dus zeker
zondag van 10 tot 12 meezoeken.

Zondag 21 maart
Heb je ooit al eens gedroomd van een grote villa met maar liefst 4 zwembaden? Kan je jezelf al zien
zitten aan een wit strand? Zou je wel kunnen wennen aan een leven vol roem en geld?
Vandaag spelen we de wolf van de geldstraat. De bedoeling is om zoveel mogelijk geld te verzamelen en
te stelen van de anderen. Kom dus zeker naar de klj van 10 tot 12.
Zondag 28 maart

Vandaag gaan we op stap. We zeggen nog niet naar waar, maar doe alvast je stapschoenen aan. (Klj van
10 tot 12)

Daaag spetters!! Dit was het alweer voor een nieuwe maand. Maar niet getreurd volgende maand zijn
wij weer van de partij!!
Kusjes Jehtro & Emma xoxoxo

