februari 2017

April 2018

Kaart – en streekbierenavond
Beste ouders en leden, fervente kaarters of enthousiaste tooghangers, op 21 april
organiseren we opnieuw hét evenement van het jaar. Kraak uw vingerbotjes en oefen nog
eens uw beste pokerface voor de spiegel, want u zult het kunnen gebruiken op onze Kaarten Streekbierenavond! Vanaf 19uo0 verwelkomt de leiding u in ons heem. Inschrijven kan
per twee door een mailtje te sturen naar isaure.dewitte@ksapiusx.be en is gratis. Maar ook
niet-kaarters zijn welkom om te komen genieten van een rijkelijk aanbod van meer dan 20
lekkere streekbiertjes!

Kalender
14 april ‘18
21 april ‘18
28 april ‘18
19 mei ‘18
29 juni ‘18

Zwemactiviteit
Kaart- en Streekbierenavond
Gouwdag JONG
Laatste activiteit
Kampvoorstelling

Zwemactiviteit
Blub, blub! Op zaterdag 14 april is het weer tijd voor onze jaarlijkse zwemactiviteit! We
verwachten alle leden van JONG (1e tot 6e leerjaar) om 14u00 aan het zwembad
Magdalena, Sint-Martens-Latemlaan 1, 8500 Kortrijk. De ouders mogen hun waterratjes
komen halen om 16u00. De leden van OUD worden aan het heem verwacht om 14u00 om
samen met de fiets te vertrekken richting Magdalena. Zij zullen terug aan het heem zijn
om 17u00 zoals normaal. Gelieve allemaal 1 euro mee te nemen. Hopelijk tot dan! Blub,
blub!

IN ORDE!
De leiding deelt daarnaast ook graag mee dat de fiscale attesten voor de kindjes onder de
12 jaar in orde gebracht zijn. Deze werden ingevuld voor het kamp en weekend van vorig
jaar en zullen meegegeven worden aan de kinderen na de activiteit. Dikke duim, leiding!

Gouwdag
Heb je de sfeer van het intergalactische weekend JONG een beetje gemist en hangt je
ruimtepak stiekem nog in je kast te blinken? Roger that! Op 28 april komen verschillende
KSA’s samen om er een dag vol leuke activiteiten te beleven. Thema van de dag: ruimte!
De leden JONG worden aan het station verwacht om 8:10 en zijn terug om 18:02 's
avonds. Schrijf je in voor vrijdag 13 april door 8 euro over te schrijven op de algemene
rekening van KSA BE64 4667 6232 7152 met vermelding 'gouwdag naam
voornaam(namen)'. Hopelijk zijn we opnieuw mooi vertegenwoordigd met KSA Pius X!

Wist je dat…
-

De kolibrie achteruit kan vliegen?
De leden van de +16 op X-peditie cursus zijn, waar ze leren hoe het is om leiding te
worden?
Je nooit bijtjes zult aantreffen bij de narcis, ook wel de paasbloem genoemd?
De 8ste editie van de Pius Pils Fuive toch wel een bijzondere editie was? Er waren
twee verschillende zalen waardoor je de keuze had tussen meerdere muziekstijlen!

Tot volgende maand!
Emma, Viktor, Charlotte, Kevin, Sies, Warre,
Tom Lander, Alicia, Matthias, Ruben, Thomas, Margo,
Noor, Melchior, Marie, Isaure, Niels, Seppe,
Elisabeth, Isabeau Loic, Mattice,
Siebe, Nicolas, Marie,
Cedric, Ine

