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Activiteiten ‘Kadékes’

Zaterdag 10 september 2022 van 14:00 tot 16:30

Vandaag hebben we onze al-

lereerste acviteit!! Jullie zullen

dus eindelijk te weten komen wie

jullie leiding is! Spannend!!!

Zaterdag 17 september 2022 van 14:00 tot 16:00

Vandaag spelen we spelletjes zoals
echte prinsen en prinsessen! Doe ze-
ker je prinsen en prinsessenkleren
aan!

Zaterdag 24 september 2022 van 14:00 tot 16:00

Met welke stoel kan je heel wild spelen zonder dat

die kapotgaat? Een PAX-stoel natuurlijk! Vandaag

spelen we alle spelletjes met een rode paxstoel!
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Activiteiten ‘Kadékes’

Zaterdag 1 oktober 2022 van 14:00 tot 16:00

Zoveel verschillende ballen?! Dat klopt want
vandaag spelen we balacviteit!!

Zaterdag 8 oktober 2022 van 14:00 tot 16:00

K3? Piet Piraat? Mega Mindy of Mega Toby? ROX? Plop? Maya De Bij? Bum-
ba? De Nachtwacht? Of toch nog iemand anders? Kom vandaag als je favo-
riete studio 100 personage naar de acviteit want we spelen de grote studio
100 acviteit!!!

Zaterdag 15 oktober 2022 GEEN ACTIVITEIT!!!
Vandaag is het jammer genoeg geen acviteit. Hou zeker en vast jullie voor-

deur goed in de gaten want vandaag komen we langs om wafels te verko-

pen! Mmm!!!
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Wist-Je-Datjes ‘Kadékes’

Wist je dat…

- wij met 3 jullie leiding zijn?
- wij samen 13 jaar leiding geven?
- er 1 meisjesleiding en twee jongensleiding zullen zijn?
- onze huisdieren 1 cavia, 3 kippen, 15 spinnen, 21 muggen en 6

wespen zijn?
- wij in drie opeenvolgende maanden jarig zijn
- wij nu samen 56 jaar zijn en op het einde van het jaar samen 59

jaar zijn?
- onze lievelingskleuren blauw, blauw en blauw zijn?
- wij dit jaar verhuizen naar onze Nieuwe Lokalen?
- wij in totaal 534 cenmeter groot zijn?
- onze lievelingssjorbalken 1 meter, 4 meter en 6 meter lang zijn?
- wij 6 zussen en 1 broer hebben?
- wij alledrie de oudste zijn van het gezin?
- onze mama en papa natuurlijk nog ouder zijn dan wij?
- ons lievelingseten macaroni, vidée met frietjes en lasagne van de

mama is?
- iemand van ons niet in Hoogstraten woont?
- wij al heel hard uitkijken naar het komende jaar?
- wij hopen dat jullie met superveel zijn?
- wij heel veel leuke acviteiten gaan doen dit jaar?
- jullie elke week acviteit hebben?
- dit veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel leuker is?
- jullie al mogen raden wie wij zijn?
- de 3e laatste leer van onze achternamen een “e” is?
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Verslag ‘Kadékes’

Hier is een foto van jullie leiding. Kunnen jullie al raden wie we zijn?


