De Kakeljee
Tweemaandelijks activiteitenprogramma

KLJ Nieuwrode

September - Oktober 2022
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Welkom (terug) op de KLJ
Welkom terug! Liefste leden en ouders, de vakantie is jammer genoeg ten
einde gelopen en het nieuwe schooljaar is ondertussen alweer begonnen.
Dat betekent natuurlijk ook dat de wekelijkse KLJ activiteiten zeer
binnenkort weer van start gaan! Joepie!

Infomoment voor (nieuwe) ouders
Komt jouw kind voor de eerste keer naar de KLJ en ben jij benieuwd naar
hoe alles juist werkt? Of heb je enkele vragen die je graag aan de leiding
zou willen stellen? Kom dan zeker naar ons infomoment op zondag 2
oktober om 14u in onze lokalen. Terwijl jouw kind(eren) genieten van de
eerste ‘echte’ KLJ-momenten van dit jaar, kan jij komen luisteren naar
onze uitleg
Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om een berichtje te sturen naar onze
hoofdleiding Pauline (0475436543) of Arne (0498358931), de
Facebookpagina of ons Instagram-account.

Zomerbar
Het einde van de zomer en het begin van ons KLJ jaar vieren we met de
KLJ zomerbar!
Iedereen is welkom aan de KLJ lokalen op 24 september vanaf 17 uur
voor een sfeervolle avond. Je kan er komen genieten van een frisdrankje
of van ons uitgebreid bierassortiment. We bieden ook lekkere frietjes en
frituursnacks aan. Alles is dus aanwezig om er samen de perfecte avond
van te maken!
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Startdag
Naar goede gewoonte vliegen we er ook dit jaar weer in met onze
jaarlijkse startdag!
Iedereen is welkom op 25 september aan de KLJ lokalen. Je kan er
vanaf 14 uur terecht voor een hapje en een drankje. Voor de kinderen
zijn verschillende leuke activiteiten gepland, denk maar aan spelletjes,
een springkasteel,… en hier kom je misschien al te weten wie je leiding
dit jaar zal zijn!
Wij kijken er alvast heel erg naar uit jullie terug te zien!
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Jaarthema KLJ nationaal
Weer of geen weer, elke KLJ’er spendeert graag zoveel mogelijk tijd
buiten. Voor KLJ is het dan ook nooit te warm, te koud, te nat of te droog.
Ook dit jaar staat onze leiding weer elke week vol enthousiasme paraat,
klaar om te starten met een activiteit die aangepast is aan het weer. Dit
jaar zullen we dus uitwaaien op de KLJ. Zon, hagel, regen of zelfs sneeuw,
dat houdt ons niet tegen. Met jaarthema “KLJ maakt het weer” leven we
ons altijd volledig uit!

Zwarebierenavond en Spaghettidag
Hou alvast het weekend van 5 en 6 november vrij, want dan is het weer
tijd voor onze jaarlijkse zwarebierenavond en spaghettidag!
Net zoals de afgelopen jaren kan je op zaterdagavond in het buurthuis
terecht voor lekkere streek- en zware bieren.
Zondagmiddag en -avond zullen we ook weer klaar staan met onze
overheerlijke spaghetti!

Sjaaltjes en pullen
Het enige kledingstuk dat wij de leden verplichten aan te doen is het KLJsjaaltje. Deze kan je kopen aan het begin van elke activiteit voor €5. Er
wordt verwacht dat iedereen elke activiteit zijn sjaaltje aanheeft! Onze
pullen zijn niet verplicht, maar deze kan je kopen voor de prijs van €25.
Daarnaast bieden we ook tweedehands pullen aan. KLJ-pullen die je niet
meer draagt, kan je afgeven aan de leiding. Dan kunnen wij deze
tweedehands pullen na een flinke wasbeurt aan een veel kleinere prijs
opnieuw verkopen. De pullen kosten dan nog slechts €5.
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Info inschrijvingen
Het nieuwe KLJ-werkjaar staat voor de deur en onze enthousiaste leiding
staat al te springen om elke zondag voor spetterende activiteiten te
zorgen. Maar daarvoor zijn natuurlijk ingeschreven kindjes nodig. Daarom
volgt hieronder alvast de info over het inschrijven voor het werkjaar 20222023.
Uw kind is één zondag verzekerd zonder ingeschreven te zijn, daarna is
alleen een inschrijving geldig om verzekerd te zijn! Wij zijn dan
ook genoodzaakt om kinderen zonder inschrijving de tweede aanwezige
zondag weer naar huis te sturen!
Inschrijvingen zijn pas in orde wanneer zowel het inschrijvingsformulier,
de medische fiche en de betaling in orde zijn. Wij raden u daarom aan
om het inschrijvingsformulier en de medische fiche zo snel mogelijk in te
vullen. Deze zijn beide te vinden via de KLJ-site (www.klj-nieuwrode.be).
Het inschrijvingsformulier kan u zowel online invullen als afprinten. De
medische fiche kan u afprinten en de eerstvolgende activiteit ingevuld
meebrengen.
Het inschrijvingsgeld bedraagt €50 voor het 1ste kind en €45 voor het 2de,
3de en volgende kinderen van hetzelfde gezin. Naast de verzekering zit in
de prijs van de inschrijving ook een drankje tijdens elke activiteit en een
inschrijving bij KLJ Nationaal inbegrepen. Het storten van het
inschrijvingsgeld gebeurt uitsluitend per overschrijving, op volgend
rekeningnummer: BE85 7340 1326 9306, met de vermelding:
‘Inschrijving werkjaar 2022-2023 + NAAM VAN HET KIND’
De leeftijdsgroepen zijn de volgende:
Kajotters
Noenies
Lippies
Jeties
Rabbits
Detla’s

1ste en 2de leerjaar (’15-’16)
3de en 4de leerjaar (’13-’14)
5de en 6de leerjaar (’11-’12)
1ste en 2de middelbaar (’09-’10)
3de en 4de middelbaar (’07-’08)
5de middelbaar (’06)
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Kalender
24 sept

Zomerbar

25 sept

Startdag

02 okt

Infomoment

21 okt

Dag van de jeugdbeweging

05 nov

Zware bierenavond

06 nov

Spaghettidag

04 dec

Sint op de KLJ

11 dec

Schaatsen

18 dec

Laatste KLJ van 2022

12 feb

Eerste KLJ van 2023

19 feb

Vriendjesdag

18 feb

Café KLJ

26 mrt

Afhalen koeken

15-16 apr

Lentebar + Infomoment kamp

14 mei

Laatste activiteit

20-29 jul

Kamp Lippies, Jeties, Rabbits & Delta’s

24-29 jul

Kamp Kajotters & Noenies
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Maandprogramma’s
Indien het maandprogramma wijzigt, communiceren we dit zeker via mail
en Facebook. Je kan ze ook steeds raadplegen op onze website.
Kajotters
Zo 25/09

Startdag! Meer info, zie pagina 4

Zo 02/10

Kajotters: avontuurlijk, sportief of echte ravotters?
Vandaag leren we elkaar een beetje beter kennen!

Zo 09/10

Wat maakt ons sterk?
Teamwerk!!!

Zo 16/10

Zet jullie allemaal maar schrap want vandaag
brengen wij het balletje aan ‘t rollen!!

Zo 23/10

Wij zoeken een schat! En zijn om die te vinden al
dagenlang op pad…

Zo 30/10

Geesten, vampieren en enge spoken, wie komt
vandaag bangelijk met ons koken?
(Kom in je griezeligste kleren)
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Noenies
Zo 25/09

Startdag! Meer info, zie pagina 4

Zo 02/10

Welkom op de KLJ! Vandaag komen jullie te weten
wie jullie leiding ECHT is.

Zo 09/10

Deze zondag worden jullie officieel gedoopt tot een
noenie.
Draag zeker kleren die heel vuil mogen worden.

Zo 16/10

Gaan jullie mee op zoek naar de verborgen schat?

Zo 23/10

Hopelijk zijn jullie spieren opgewarmd.

Zo 30/10

Hallowie maakt de mooiste pompoen?
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Lippies
Zo 25/09

Startdag! Meer info, zie pagina 4

Zo 02/10

gnidliubmaet

Zo 09/10

neleps egittev

Zo 16/10

lepssob

Zo 23/10

ecarneddraap

Zo 30/10

lmiflezeirg

Doe kleren aan die vuil mogen worden!
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Jeties
Zo 25/09

Startdag! Meer info, zie pagina 4
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Rabbits
Zo 25/09

Startdag! Meer info, zie pagina 4

Zo 02/10

Kennismaking

Zo 09/10

Boom o bos

Zo 16/10

Bos o boom

Zo 23/10

Super Mario oui o oui

Vr 28/10

Waar o waar
Deze activiteit gaat door van 19u30 tot 22u30.
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Delta’s
Zo 25/09

Startdag! Meer info, zie pagina 4

Zo 02/10

Vieren in Classe

Vr 07/10

Krokketen fretterij
Deze activiteit gaat door van 18.30u tot
21.30u.

Zo 16/10

Tijd voor een feestje

Zo 23/10

Welle zijn flexibel.
We zien wel J

Vr 28/10

Welkom in het donker
Deze activiteit gaat door van 19u30 tot 22u30.
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Entertainment
Kan jij de 12 woorden vinden in dit kruiswoordraadsel?
Je kan horizontaal, verticaal en diagonaal woorden vinden.
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Het aapje heeft honger en wil graag zijn banaan opeten, kan jij hem
helpen de weg door het doolhof te vinden?
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