
Zaterdag 6 Mei:
Dagje leuk!! 

6 Mei is het Dagje Leuk!! Wat we
precies gaan doen is nog een kleine
verrassing, maar het gaat echt kei

leuk worden!! Wat jullie wel al  mogen
weten is dat we om 8u15 afspreken

aan het station van Sint-Niklaas.
Verdere informatie over dagje leuk zal

zeker nog komen.

SPANNEND!!!



Zaterdag 13 Mei:
Krikovoetbal!!
Zeker allemaal aanwezig zijn op de Krikovoetbal!

Op deze dag spelen we allemaal 
 voetbalwedstrijdjes tegen elkaar.
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De wedstrijdjes zullen plaatsvinden op voetbalclub
VK White Boys. Tijden zullen nog bekend gemaakt

worden. Na je eigen wedstrijd kan je natuurlijk ook
blijven om voor de anderen te supporteren en ook

voor  een hapje en een drankje.  
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De ouders zijn zeker en vast ook welkom om te
komen kijken!  

De ouders zijn zeker en vast ook welkom om te
komen kijken!  



Zaterdag 20 Mei:
Kartonnendozenspel 

Vandaag gaan we HET grote Kartonnendozenspel
spelen!!

"Maar leiding, wat voor een gekke
naam is dat nu weer voor een spel?!

Wat is dat, het kartonnendozenspel?"

Dat kom je allemaal te weten als je
zaterdag 27 Mei om 14u30 aan de

wegel van Puytvoet gaat staan! Dit
super toffe spel zal om 17u30 spijtig
genoeg al gedaan zijn en dan zetten
we jullie terug op dezelfde plek af. 



Zaterdag 27 Mei:
Quizavond

Vanaf vandaag starten de avondvergaderingen weer. Wij
verwachten jullie allemaal dus om 17u aan de wegel waar

wij jullie ook terug afzetten om 19u

Deze avond is het Quizavond!!! En nu dat het einde
van het schooljaar telkens dichter en dichterbij

komt, willen wij eens testen hoe goed jullie opgelet
hebben in de les. Daarom heeft de leiding de

ultieme quiz gemaakt.

Zijn jullie hier klaar voor?? 


