Beste Simmers,
1 maart is het zover namelijk de beste, tofste, coolste, grappigste week van het jaar:
onze LEEFWEEK!! Wat houdt onze leefweek in?
Vanaf zondag 1 maart tot 6 maart wonen, leren, eten, douchen,… jullie samen met
de leiding in de lokalen van de KSA. De leiding zorgt ervoor dat jullie tijdig onder de
dons kruipen, dat de boterhamendozen goed gevuld zijn, dat jullie niet verhongeren en zeker niet
onbelangrijk dat jullie op tijd naar school vertrekken. ’s Avonds worden er ook enkele studie-uren
voorzien. Tot slot sluiten we de dag af met een leuke avondactiviteit.
Waar en wanneer?
Zondag 1 maart worden jullie om 17.00h verwacht aan de lokalen met jullie koffers en de nodige
materialen om de week te overleven.
Op vrijdag 6 maart verwachten we jullie na school aan de lokalen om vervolgens deze fantastische
week af te sluiten met een lekker avondmaal. Daarna is er nog even tijd om de koffers te maken.
Daarna zal het spijtig genoeg tijd zijn om naar huis te vertrekken. :(((
Wat nemen we allemaal mee?
o Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, douchegerief, bekertje,…
o Persoonlijke medicatie indien nodig
o Handoeken, washandje
o Onderbroeken
o Sokken
o Truien, T-shirts
o Broeken
o Je schooluniform!
o Schoenen (die ook vuil mogen worden)
o Veldbed/luchtmatras
o Hoeslaken, kussensloop
o Kussen, slaapzak, fleece deken, knuffel
o Bord, soepbord & beker
o Pyjama
o Sportkledij voor je hobby die deze week door gaat.
o Brooddoos, drinkenbus
o Boeken en spullen die je die week nodig hebt op school!
o…
Hoe inschrijven?
Binnenkort kunnen jullie de leden inschrijven via een link op onze site. (www.ksa-oostmalle.be)
We vragen jullie om het bedrag van €35 voor 1 maart te storten op onze rekening.
Rekeningnummer: BE87 9799 2738 7194
De leden krijgen ontbijt, middageten en avondmaal. Ook krijgen ze elke dag een flesje water en een
stuk fruit/koek om mee naar school te nemen.
Met extra vragen kunnen jullie bij de leidsters terecht of je kan ook altijd een mailtje sturen naar
volgend emailadres: ksaoostmalle@gmail.com
Hopelijk zien we jullie dan om er samen een spetterende week van te maken!
Groetjes van het nu al enthousiaste leidingsteam! xxxxxxxxxxxxxx

