
Gazetta di Kam E Léon 
    Nieuwsbrief jeugdatelier Kameleon januari 2020 

 

Hoi Kameleonfans van het eerste uur! 

Hier zijn we weer met een nieuwsbrief over de komende activiteiten. 

We wensen jullie een fijn creatief 2020 toe. 

Daar we met een maximum aantal kinderen werken is het raadzaam om op voorhand in te 

schrijven wanneer uw kind naar het atelier zou komen. Inschrijven via mail naar: 

kameleon.jeugdatelier@gmail.com 

Als er nog vragen zijn, graag een mailtje naar kameleon.jeugdatelier@gmail.com. 

Tot zaterdag! 

De animatoren. 

Schaatsen 

Op 16 februari 2020 gaan we schaatsen. Ook dit jaar schaatsen we met 

alle jeugdbewegingen (– 12 jaar). Zoals vorige jaren hebben we de piste die 

zondag bijna exclusief voor ons. We spreken af 's morgens om 8.30 uur aan de lokalen van 

de scouts Vossem (stationsstraat), dan nemen we de bus en eens ter plaatse kunnen 

we op het ijs voor de shift van 9.30 tot 11.00. Daarna vertrekken we terug naar Vossem, 

zodat we rond 12 uur aankomen aan de scoutslokalen van Vossem). We vragen € 7 per 

persoon. Je krijgt daarvoor toegang met verhuur van schaatsen en een busreis heen en 

terug en ... een verrassing van de Jeugdraad. 

Daguitstap    

Op 25 april gaan we op daguitstap. Momenteel zijn we nog aan het zoeken naar waar we 

naartoe gaan. Suggesties zijn welkom!  
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Zaterdag 1 februari 2020 

kinderatelier van 9.30 tot 12 uur 

  

voor leeftijdsgroep Klodders (van 6 tot en met 8 jaar) en 

voor leeftijdsgroep Zappers (van 9 tot en met 12 jaar) 
 

Zondag 16 februari 2020 

Schaatsen van 8 tot 12 uur 

 Op voorhand in te schrijven! 

voor leeftijdsgroep Klodders (van 6 tot en 

met 8 jaar) en 

voor leeftijdsgroep Zappers (van 9 tot en 

met 12 jaar) 
 

Zaterdag 29 februari 2020 

kinderatelier van 9.30 tot 12 uur 

  

voor leeftijdsgroep Klodders (van 6 tot en met 8 jaar) en 

voor leeftijdsgroep Zappers (van 9 tot en met 12 jaar) 
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Zaterdag 14 maart 2020 

kinderatelier van 9.30 tot 12 uur 

  

voor leeftijdsgroep Klodders (van 6 tot en met 8 jaar) en 

voor leeftijdsgroep Zappers (van 9 tot en met 12 jaar) 

 

werkjaar                     2019 – 2020               (januari-juni) 

Zaterdag 18 januari 2020 

kinderatelier van 9.30 tot 12 uur 

 voor leeftijdsgroep Klodders (van 6 tot en met 8 jaar) en 

voor leeftijdsgroep Zappers (van 9 tot 12 jaar) 

 
 
                
 

  



Zaterdag 28 maart 2020 

kinderatelier van 9.30 tot 12 uur 

  

voor leeftijdsgroep Klodders (van 6 tot en 

met 8 jaar) en 

voor leeftijdsgroep Zappers (van 9 tot en 

met 12 jaar) 
 

Zaterdag 25 april 2020 

DAGUITSTAP 

 Van 8u30 tot 18u30 

voor leeftijdsgroep Klodders (van 6 tot en 

met 8 jaar) en 

voor leeftijdsgroep Zappers (van 9 tot en 

met 12 jaar) 
 

Zaterdag 9 mei 2020 

kinderatelier van 9.30 tot 12 uur 

  

voor leeftijdsgroep Klodders (van 6 tot en 

met 8 jaar) en 

voor leeftijdsgroep Zappers (van 9 tot en 

met 12 jaar) 
 

 

 


