PLANNING KIM
SEPTEMBER

15/09

DECEMBER

STARTVERGADERING!!!!

We trappen ons fantastisch KIMjaar af! We verwachten jullie van 14u tot 19u

22/09

sleepover!

29/09

TRAPS!

06/10

Kimmies, we verwachten jullie van 14u tot 17u op de vks!
See ya later alligator

13/10

Alllloooo'kes kimmers, kom vandaag van 14u tot 17u naar de vks voor een bangelijke vergadering!!!!
Tot Sebietttttt xxxx

19/10

Dag van de jeugdbeweging!

20/10

I'm A barbie Girl, in A barbie world! Vandaag keren jullie terug naar de SIM!
De leidsters verwachten jullie van 14u tot 17u op de vks!

21/10

nakamp!

27/10

Stuntnacht!

Joepieeee, sleepover!!!! We verwachten jullie zaterdagavond om 18u (met een lege maag!).
Er volgt nog een brief met meer info!
Smeer jullie benen maar goed in! Dit weekend vertrekken we op traps!
Verdere info volgt!

Trek jullie favo outfit maar aan, want vandaag is het dag van de jeugdbeweging!
s'morgens koffiekoeken aan het station en na school wafels aan den bobo! Let's goooooo

Vandaag is het nakamp! Trek jullie dansschoenen maar al aan!
Kom tegen 10u30 naar de pit, vergeet je verkleedgerief en lunchpakket niet!
Ouders zijn welkom om 13u30 in de pit om te genieten van onze kampfilm en dansjes!
Vanaf 14u kunnen jullie op onze terreinen terecht voor de lekkerste pannenkoeken van heel het land!
Kom voor deze namiddag boordevol 'festiviteit en plezier zeker en vast met
jullie fiets! Verdere info volgt.
S'avonds is het stuntnacht! OW YEAAAAAAh!!!!!
Dit is in Waregem, We vertrekken samen met de bus naar Waregem en komen
ook samen naar huis!
Over het vertrek en verkleedgerief volgt er nog info!

PLANNING KIM
SEPTEMBER

DECEMBER

03/11

Jeeeeetzzz kImmers, Vandaag van 14u tot 17u op de vks voor weer een zalige vergadering!!!!
Peace out xoxo

10/11

Geen vergadering!

17/11

Coucou, jullie worden van 14u tot 17u verwacht voor weer een namiddag vol plezier!!!!
joepieeeeeee!!!
C ya sebiet xxx

24/11

Avondvergadering!

01/12

De SINt!

De leidsters zijn op weekend en daarom is het geen vergadering! :(
tot volgende week kimmers!

De examens staan bijna voor de deur :(((( Nog een laatste keer ontspannen voor het
leren kan beginnen!
We verwachten jullie van 19u30 tot 22u!
Hij komt, hij komt die lieve goede sint, mijn beste vriend, mijn beste vriend, De vriend van ieder kind!
De sint komt jullie vandaag een bezoekje brengen, hopelijk zijn jullie een beetje braaf geweest
kimmers!
Verdere info volgt!

