Maandprogramma Wubbels september
en oktober
Zondag 20 september
Start activiteit: Het nieuwe KLJ-jaar staat voor de deur en samen gaan we deze al knallend
inzetten! Benieuwd om kennis te maken met de KLJ en je nieuwe leiding? Kom dan zeker om
13u naar het voetbalveld van VK Wakkerzeel. Hier wordt iedereen in hun bubbels verdeeld.
Om alle activiteiten zo coronaproef te laten verlopen vragen we de ouders om
mondmaskers te dragen en social distancing toe te passen bij het afzetten. Als ook de
symptomen van hun kinderen in de gaten te houden.
Na de start activiteit kunnen nieuwe leden zich inschrijven en uniformen bestellen.

Zondag 27 september
Ooh nee!! De leiding heeft hun poortje niet goed dicht gedaan en nu zijn al hun huisdieren
ontsnapt L Helpen jullie ons om ze te vinden en terug naar huis te brengen?
Vandaag spreken de Wubbels af op het KLJ Lokaal (Kelfsstraat 8) om 14u. Na de activiteit is
er een infoavond (16:30u). Gelieve je hiervoor op voorhand in te schrijven.

Zondag 4 oktober
Wie is er klaar voor een kussengevecht? Trek jullie leukste
pyjama aan want vandaag spelen we pyjama spelletjes!

Zondag 11 oktober
Vandaag is er helaas geen activiteit omdat de leiding op teambuilding weekend is. Maar niet
getreurd, de ouderraad van de basisschool van Wakkerzeel organiseert vandaag een
wandelzoektocht zodat jullie zeker en vast een leuke dag kunnen beleven!

Zondag 18 oktober
Kom jij ons helpen om het record van grootste vlieger te
verbreken?
Vandaag bouwen de Wubbels de grootste vlieger van Wakkerzeel!

Zondag 25 oktober
Het is tijd om eens goed vuil te worden vandaag. Trek jullie slechtste kleren aan want we
spelen vettige pleinspelletjes!

Bij deze nog enkele updates voor het komende jaar:
Omdat Maarten naar Brussel is verhuisd gaat hij stoppen als hoofdleiding en geeft hij de
fakkel door aan Stan. Stan staat in voor alle interne zaken, en Sien wordt verantwoordelijk
voor de communicatie. Aarzel niet om haar te mailen of te bellen indien jullie vragen
hebben.
Startvergadering
Het nieuwe KLJ-jaar (2020-2021) wordt ingezet tijdens de startactiviteit op 20 september.
BELANGRIJK: Deze activiteit duurt uitzonderlijk langer: 13u – 16u30.
De leiding verwacht dus iedereen om 13u aan het voetbalveld van VK Wakkerzeel
Op de startactiviteit zullen de oudste leden van iedere groep doorschuiven naar de volgende
groep en kunnen nieuwe leden eens komen proberen.
Wubbels = 1e en 2e leerjaar
Knipoogjes = 3e tot 6e leerjaar
Liffers = 1e tot 4e middelbaar
Jokers = 5e tot 6e middelbaar
CORONA MAATREGELS TIJDENS DE STARTACTIVITEIT:
- Ouders die hun kind afzetten worden gevraagd een mondmasker te dragen en social
distancing toe te passen.
- Leden nemen hun eigen drinkbus mee. Ze krijgen wel een drankje maar mochten ze
tussendoor dorst hebben, moeten ze van hun eigen drinkbus drinken.
- Alle leden worden eenmalig verwacht aan het voetbalveld en worden daar per groep in
bubbels verdeeld.
- Voor – 17-jarigen zijn er geen extra maatregels, mochten er ziektesymptomen zijn 3 dagen
voor de activiteit, gelieve dan je kind thuis te houden.
Uniformen
Vanaf de startactiviteit kunnen jullie nieuwe uniformen bestellen.
Bestel- en pasmomenten:
20 september: bestellen + passen + cash betalen of via payconiq
27 september: bestellen + passen + cash betalen of via payconiq
4 oktober: deadline voor bestellingen.
Het is mogelijk om de uniformen tot en met 6 oktober via mail te bestellen.
kljwakkerzeel@hotmail.com
BELANGRIJK: Bestellingen via mail zijn enkel geldig als er in bijlage een betalingsbewijs/
screenshot van overschrijving is toegevoegd.

Inschrijvingen
Het inschrijvingsgeld bedraagt €42 per kind voor het hele KLJ-jaar. Hiervoor krijgt je
zoon/dochter iedere activiteit een drankje en is je kind tijdens activiteiten verzekerd.
Wegens Corona kan de leiding niet langskomen voor inschrijvingen. Deze zullen op dezelfde
manier gebeuren als de inschrijvingen van kamp: via een Google Formulier. De link kunnen
hier vinden:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiUMDYyqW8BVI2IeA6WOU_AaxAreFgYiTiuHihvyanmNsng/viewform?usp=sf_link
Alle belangrijke informatie is terug te vinden op de site. Er wordt als ook een info-moment
georganiseerd op 27/09/2020. Je kan je hiervoor inschrijven, ook via het Google Formulier.
Deadline inschrijvingen is 7 oktober. Ook na de startactiviteit is er de kans om nieuwe leden
in te schrijven.

