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Nieuwsbrief december
Beste ouders,
We hebben enkele mededelingen:
Nieuwe hoof dleiding
Jana stopt (tijdelijk) als hoofdleiding.
Mona neemt het even over als hoofdleiding.
Als je vragen of een probleem hebt, kan je dus naar Mona bellen op 0484 02 86
15 of naar Linde op 0479 12 05 92.
Of ons beiden mailen op hoofdleiding@ksaassebroek.be.
COVID
Zoals jullie vast ook gehoord hebben, zijn er opnieuw kleine veranderingen.
Hier is nog eens een lijstje met alle huidige maatregelen:
- We spelen altijd buiten.
Dus zorg voor warme kleren.
- Iedereen moet een mondmasker dragen als we binnen zijn.
Enkel om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan.
- Laat het ons weten als je dochter(s) positief test(en).
Inschrijvingen weekend
Er kan vanaf nu ingeschreven worden voor het weekend.
Het weekend gaat door van 25 f ebruari tot 28 f ebruari in Nieuwkerke.
Inschrijven kan door 50 euro over te schrijven naar BE91 7360 2860 6576.
Schrijf in de mededeling de tak en naam van uw dochter.
Als je gebruik wil maken van het sociaal tarief dan schrijf je maar 25 euro
over.
Inschrijven kan ten laatste tot 12 f ebruari.
Kalender
T oekomstige data:
- 11 december: normale activiteit
(zie activiteitenblaadje)
- 18 december: laatste activiteit van 2021
(-12 jaar: 17 u30-20u, +12 jaar: 18u30-21u)
- 15 januari: filmavond
(-12 jaar: 16u30-18u30, +12 jaar: 19u-21u)
- 22 januari: massaspel, een spel met heel de KSA samen
(14u-17 u)

- 29 januari: schaatsen
(10u-12u30 en breng 4,5 euro mee)
We wensen jullie alvast fijne feesten en kijken uit naar een nieuw jaar boordevol
leuke activiteiten!

KSA Assebroek meisjes
Met vragen of bedenkingen kunt u steeds
terecht bij Linde (0479/ 12 05 92 ) &
Mona (0484/ 02 86 15).
Aarzel zeker niet om contact op te nemen.

Indien u deze mails niet langer wilt
ontvangen, klik hier onder.
Ik wens de mail niet meer te ontvangen

