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Liefste Jongleeuwkes en Leeuwkes,
Ik ben Grote smurf en samen met mijn smurfen heb ik jullie hulp nodig!
Zoals jullie wel al weten wonen ik, en de andere smurfen, in paddenstoelen
in het bos. Nu zitten wij met een klein probleempje. Wij zijn al dagenlang
op zoek naar de LEGENDARISCHE PARADIJSVOGEL. Het is het allermooiste
dier dat leeft in dit bos. Maar onze zoektocht is aan het falen. Als we niet
snel hulp vinden, lukt het ons nooit om de paradijsvogel te vinden. Helpen
jullie ons mee met onze zoektocht naar de legendarische paradijsvogel?
We verwachten alle Jongleeuwkes en Leeuwkes vrijdag 6 maart om 18.30u aan het
KSA-lokaal, zodat we tegen 19.00u kunnen vertrekken richting de lokalen.
We hopen op mama’s en papa’s die ons en het KSA-materiaal willen meenemen.
Probeer onderling wat af te spreken want het is toch 50 minuten rijden. Zondag 8
maart verwachten we de ouders om 12.00u terug aan De Spreedonken,
Gestelsesteenweg 12, 2491 Balen, om hun telgen op te halen. De prijs van het hele
weekendje is 25 euro, dit kan je de avond zelf cash betalen. Leden met een Z-pas
krijgen korting en betalen 5 euro. Als je graag meegaat, laat dit dan via mail weten
aan de leiding (opweekend@ksazwijndrecht.be) voor vrijdag 21 februari! In geval van
problemen kan je ons dat weekend bereiken op volgend nummer: 0473 24 01
02.

Wat neem je allemaal mee voor dit weekend:
● Slaapgerief: er zijn bedden aanwezig in het lokaal, dus de veldbedden
en de matrassen mogen thuisblijven! Wel meebrengen: slaapzak, kussensloop,
matrasovertrek, pyjama, knuffeltje
● Eetgerief: gamels of bord en soepkom (liefst onbreekbaar), drinkbeker, bestek
(mes, vork, soeplepel, theelepeltje), keukenhanddoek voor de afwas
● Wasgerief: Washand, handdoek, tandenborstel, tandpasta
● Kledij: T-shirt, Lange broek, Dikke warme trui, Kousen, Ondergoed, zakdoeken,
Regenkledij!! eventueel een extra paar schoenen voor als ze nat worden, KSAuniform!!! Warme Jas, handschoenen, muts en sjaal! (Het is een goed idee om
overal een naam te zetten, zodat de stapel verloren voorwerpen klein blijft.)
● Eventueel een zaklamp
● ISI+-kaart of identiteitskaart!
● Verkleedkleren mag ook altijd, maar dit is zeker niet verplicht. Dit hoef je zeker
niet te gaan kopen! Je kan eenvoudig zelf iets maken, een artiest ben je immers
in hart en nieren.
Voor antwoorden op al jullie vragen kan je altijd terecht bij de leiding.
Hopelijk tot dan!

