Mei 2016

Kalender
7 mei
14 mei
21 mei
24 juni
9 juli
20/21 – 29 augustus
10 september

Pius X-Run -Geen activiteit
Activiteit
Laatste activiteit van het werkjaar
Kampvoorstelling in het heem om 19u30
Vakantieactiviteit
KAMP!
Eerste activiteit van werkjaar 2016-2017

Gratis gratis gratis
Traditiegetrouw doet KSA Pius X ook dit jaar weer mee met de inzamelacties van Joyvalle,
Appelsientje en Lotus. Hoe gaat dit in zijn werk? Door flapjes van de brikken (Joyvalle en
Appelsientje) af te geven of de codes (Lotus) door te sturen, kunnen wij als KSA talloze liters en
ettelijke kilo’s melk, appelsiensap en speculoospasta gratis krijgen. Dit drukt natuurlijk de
kostprijs voor het kamp, dus hoe meer ingezamelde flapjes en codes, hoe meer vreugd! Voor
meer info’s, of om de codes door te sturen, 1 (email)adres: margaux.tanghe@ksapiusx.be! Alvast
bedankt.

Kamp
Net als al jarenlang het geval is, wordt ook dit jaar ons zomerkamp weer de kers op de taart van
het werkjaar. Dit kamp is, voor wie er nog aan zou twijfelen, het absolute hoogtepunt van het
jaar. Daarom hopen we natuurlijk dat alle leden met ons mee gaan! Het wordt een onvergetelijk
avontuur voor JONG en OUD. De stoere wandelaars van OUD vertrekken op 20 augustus, JONG
neemt de trein op 21 augustus, en de +16 vertrekt reeds op 18 augustus.
Natuurlijk vertelt een nieuwsbrief als deze bijlange niet alles. Daarom wordt iedereen op vrijdag
24 juni om 19u30 in ons heem verwacht, alwaar de kampvoorstelling doorgaat. Het is heel
belangrijk dat iedereen daar aanwezig is, zodat niemand de nodige info mist. Als je niet aanwezig
kunt zijn, graag een mailtje naar hoodleiding@ksapiusx.be. De inschrijvingen voor het kamp
zullen opengaan vanaf 24 juni; houd alvast de data vrij in jullie vakantieplanning

Vakantieactiviteit
Jammer genoeg valt de laatste activiteit van het werkjaar al op 21 mei  dit zodat de leiding zich
goed kan voorbereiden op de examens, zodat we allemaal meekunnen op het fantastische kamp.
MAAAAR, niet getreurd: omdat we elkaar niet kunnen missen tot het kamp, gaan we op zaterdag
9 juli op vakantieactiviteit! ☺ meer info hiervoor vinden jullie in een extra brief die we uitdelen op
zaterdag 14 mei.

Afsluit werkjaar
Wat is de tijd gevlogen! Het lijkt alsof het de dag van gisteren was dat de eerste formatie van dit
werkjaar gevormd werd. Schone liedjes duren echter niet lang, want jammer genoeg is de tijd van
afscheid nemen van KSA nu bijna gekomen (of toch tot de zalige vakantieactiviteit ☺). 21 mei
vindt immers de laatste activiteit van het werkjaar plaats. Natuurlijk kon dit werkjaar nooit
geslaagd zijn zonder jullie! We willen daarom vanwege de voltallige leidingsploeg al onze leden
bedanken, en alle ouders voor het vertrouwen dat ze blijven behouden in ons. Vanaf nu zetten wij
ons voor de volle 300 procent in om het kamp weer geweldig leuk te maken, en we verwachten
dan ook dat iedereen met ons meegaat! Ook op 10 september 2016 hopen wij al onze leden terug
te zien op de eerste activiteit van het nieuwe werkjaar, die traditiegetrouw plaats zal vinden op de
speelplein van het Pius X-schooltje, zij het in een (ver)nieuw(d) jasje.

Wist je dat…
… De leiding al enkele weken in de weer is met de kampvoorbereiding, en het kampthema
al vastligt!
… Onze Pius Pils Fuive VI een groot succes was?
… Het kamp weer de max wordt? Maar natuurlijk alleen als jullie allemaal met ons
meekomen!
… De leiding elk jaar bedankt wordt door stad Kortrijk voor ons vrijwilligerswerk? Daarom
gaan we met de volledige leidingsploeg naar de jaarlijkse vrijwilligershappening.
… We vorige week 23 april genoten van een fantastische Gouwdag XL?!

Tot op de kampvoorstelling!
Lore, Kevin, Lisa, Isaure, Elisabeth, Sies, Bram, Tom
Mattice, Lander, Noor, Alicia, Emma, Matthias, Ruben,
Lukas, Wouter, Niels, Isabeau, Wout, Margo, Domi, Viktor
Tim, Margaux, Charlotte, Thomas, Laurens, Hannah, Ine, Victor

