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Rakkers, Kadees en Ninjo's

Eén hobby per week
Bubbels van max 10
leden
Spelen meestal buiten
Begeleiding draagt
mondmasker

Eén hobby per week
Bubbels van max 10
leden
Spelen ALTIJD buiten
Leden en begeleiding
draagt een
mondmasker

De foto's van de startdag staan online. 

CLUSTER

NIEUWSBRIEF KLJ BALEN 

Huidige regels: 
Jojo's, Yéyé'rs en Alpha's



De KLJ-telefoon is terug van weggeweest. Bij dringende zaken kan je

vanaf nu hier terecht. Vergeet ook niet dat als je kind besmet is met

Covid-19 dit via het telefoonnummer 0488 04 43 30 te laten weten. 

KLJ Telefoon:

Omdat we nog steeds in bubbels van 10 leden werken, maken we gebruik van een

inschrijvingslink waar je je voor elke ronde kan inschrijven. De link moet elke keer ten

laatste tegen de donderdag voor de ronde ingevuld worden. Je krijgt dan vrijdag voor de

ronde een mail met meer info over de bubbels en in welke bubbel je kind zit. Inschrijven

kan via de onderstaande link. 

Omdat bij de KLJ jouw vriendjes meer dan welkom zijn, organiseren we een vriendjesdag. Voor de

Rakkers, Kadees en Ninjo’s is de vriendjesdag zaterdag 27 maart en voor de Jojo’s en Yéyé’ers is

het zaterdag 3 april. Op deze dag mag je een vriendje meenemen naar de KLJ en wie weet winnen

zowel jouw vriendje als jij iets leuks? Let op! Dit mag je enige hobby deze week zijn, Dit geldt ook

voor het vriendje dat je meeneemt. Vergeet je vriendje ook niet in te schrijven.  
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Inschrijven:

https://forms.gle/2rfWFo17RkLXpg6L6

Vriendjesdag:

Agenda: 
Jojo's, Yéyé'ers Rakkers, Kadees, Ninjo's en Alpha's

22 Mei                                                                      29 Mei

8 Mei                                                                        15 Mei

24 April                                                                   1 Mei

10 April                                                                    17 April 

27 Maart                                                                  3 April 

https://forms.gle/mXKFRzrvMKKbDqvs5

https://forms.gle/2rfWFo17RkLXpg6L6
https://forms.gle/WXmANiacps19qkTx6
https://forms.gle/mXKFRzrvMKKbDqvs5
https://forms.gle/mXKFRzrvMKKbDqvs5
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Spijtig genoeg kunnen we dit jaar niet op weekend gaan, maar dat betekent niet dat we

ons niet kunnen amuseren. Daarom organiseert jouw groep een alternatief. Hou die dag

zeker vrij voor een dag vol plezier. Hieronder vind je de juiste data van de dagweekends.

Verdere informatie ontvangen jullie nog via mail, dus hou deze zeker in de gaten.  

Rakkers & Kadees: 

Hun dag weekend vind plaats op 24 April. (Uren worden nog

gecommuniceerd.) 

Ninjo’s: 

Zij hebben 2 dagen plezier, 9 april van 19u tot 22u en 10 april

van 10.30u tot 17u  

Jojo’s: 

Hun dag vol fun is op 17 april van 10u tot 16.30u.  

Yéyé’ers: 

Zij hebben ook 2 dagen vol genot op 23 april van 19.00 tot 22u

en 24 april tussen 9.30 en 20u   

Alpha’s: 

De Alpha's zijn oud genoeg en gaan dus hun dagweekend zelf

regelen samen met hun leiding. 

Kampdatum:
Dit jaar zal het kamp niet doorgaan van 1 tot 9 augustus, maar van 2 tot 10 augustus. De Rakkers gaan

maar een half kamp mee en gaan dus van 5 tot 10 augustus op kamp. Markeer deze datums zeker in je

agenda.  

Wij als leiding vinden het geweldig dat jullie als ouders zo betrokken zijn met de KLJ

en zijn dan ook blij dat we af een toe een mailtje van jullie ontvangen. We zouden

willen vragen dat als jullie een mail sturen, jullie zowel de volledige naam van je kind

als groep in de mail willen vermelden. Zo kunnen wij sneller jouw mail beantwoorden. 

Dagweekends:

Drinkbussen:
Vergeten jullie je drinkbus niet? Zo kunnen we coronaproof onze 

dorst lessen. 

Ouders die mailen:

Check zeker onze socials

https://www.facebook.com/kljBalen/
https://www.instagram.com/kljbalen/
https://kljbalen.be/

