
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEEFWEEK SJO’ERS 

EDITIE 2021-2022 

  



 

  



Beste sjo’ers, 

beste ouders 

 

Dit jaar organiseren wij, de sjo, een KSA-leefweek. Dit zou doorgaan van zondag 6 

februari vanaf 17u tot zaterdag 12 februari 12u30. 

Praktisch houdt dit in dat de sjo’ers een hele week op de KSA kunnen zijn. We eten 

dan samen aan het lokaal, na school verzamelen we er dan terug om activiteiten 

te doen en we slapen ook allemaal samen gedurende deze week. Er zal ook zeker 

elke dag minstens een uur worden voorzien waarin de sjo’ers voor school kunnen 

werken. Ook wifi zal worden voorzien zodat zij die hun laptop nodig hebben voor 

taken deze ook kunnen maken in het lokaal. Er zal gedurende heel deze week 

iemand van de leiding aanwezig zijn aan het lokaal. 

Moesten er nog dringende vragen zijn kan u bellen of sms’en naar 

Senne: 0472 40 30 76 

Simon: 0473 17 90 27 

Toke: 0472 79 81 29 

We vragen deze telefoonnummers enkel te gebruiken voor dringende gevallen. 

Achteraan dit boekje kan u een blad invullen dat u zeker voor zaterdag 29 januari 

aan de leiding moet bezorgen. Het is ook belangrijk dat wij alle medische fiches 

hebben voor aanvang van de leefweek (sommige hebben dit al aan het begin van 

het werkjaar afgegeven) 

De kostprijs voor deze leefweek bedraagt €10/nacht maar als je een hele week 

blijft (6 nachten dus) hoef je maar €50 te betalen. Gelieve dit ook over te schrijven 

naar de rekeningnummer van KSA Beerse BE32733-0446463-02, met als 

mededeling ‘naam sjo’er + leefweek’ 

Per nacht wordt gerekend: avondeten, ontbijt, boterhammen voor ’s middags en 

een koek.  

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als jullie leiding! 

 

Groetjes 

Senne, Simon en Toke 



WEEKSCHEMA 

Om een beeld te geven wat onze leefweek allemaal voorstelt. Hebben we een 

weekschema gemaakt wat we zo goed mogelijk zullen volgen. Indien er iets is 

waarmee de leiding nog extra rekening mee moet houden (zoals een vroegere bus 

naar school, hobby’s waar sommige heen moeten,…) mogen jullie dit zeker laten 

weten. We doen ons best om zoveel mogelijk rekening te houden met iedereen 

terwijl we alles maximaal samen willen doen. 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

6u30 opstaan opstaan opstaan opstaan opstaan opstaan

6u45 ontbijt ontbijt ontbijt ontbijt ontbijt ontbijt

7u30-8u00

vertrek naar 

school

vertrek naar 

school

vertrek naar 

school

vertrek naar 

school

vertrek naar 

school opkuisen

12u-12u30 school school

aankomst na 

school school school

opkuisen, om 

12u30 

huiswaarts 

keren

12u45 school school eten school school

13u30 school school activiteit school school

16u00-17u30

begin om 

17u00: 

installeren 

en alles 

klaarmaken

aankomst na 

school+ leren

aankomst na 

school+ leren leren

aankomst na 

school+ leren

aankomst na 

school

18u30 eten eten eten eten eten eten

19u15 activiteit leren leren leren leren activiteit

20u30 activiteit activiteit activiteit activiteit activiteit activiteit

21u30

klaarmaken 

om te gaan 

slapen

klaarmaken 

om te gaan 

slapen

klaarmaken 

om te gaan 

slapen

klaarmaken 

om te gaan 

slapen

klaarmaken 

om te gaan 

slapen

klaarmaken om 

te gaan slapen 

(kan op vrijdag 

later zijn)

22u00 slapen slapen slapen slapen slapen

slapen (kan later 

zijn)   



WAT NEEM JE MEE? 

Slapen 

• pyjama 

• hoofdkussen 

• knuffel 

• veldbed 

• degelijke zaklamp 

• slaapzak 

Wassen (er zijn douches beschikbaar in lokaal) 

• washandje 

• grote en kleine handdoek 

• zakdoeken 

• toiletzak met zeep, shampoo, kam/borstel, tandenborstel, 

• tandpasta, beker  

Kledij (let op: Dit voor naar school te gaan, maar ook voor activiteiten op de KSA) 

• uniform (zowel KSA als (voor sommigen) voor school) 

• broeken  

• voldoende ondergoed en kousen 

• t-shirts 

• dikke truien 

• regenjas 

• winterjas 

• sjaal, muts en handschoenen 

• schoenen 

• verkleedkleren 

 

 



Allerlei 

• identiteitskaart 

• medicatie (deze kan bij aankomst afgegeven worden aan de leiding met 

duidelijk de naam en de hoeveelheid erbij vermeld) 

• drinkbus 

• laptop (moest je dit nodig hebben voor school) 

• boekentas 

• schoolboeken 

• turnzak 

• busabonnement (moest je dit nodig hebben voor school) 

• fiets  

• oplader gsm/laptop 

WAT LATEN WE THUIS 

• snoep, alcohol of andere drugs 

 

 

  



Ik, (naam ouder)……………………………………………………………………………. geef hierbij 

toestemming dat (naam kind)…………………………………………………………… 

onderstaande dagen mag verblijven op de KSA (Schoolstraat 59, 2340 

Beerse). 

o Van zondagavond 6 februari 17U tot zaterdag 12 februari 12u30 

 

o van zondagavond 6 februari 17u tot maandagochtend 7 februari (tot 

naar school vertrekken) 

o van maandagavond 7 februari (direct na school) tot 

dinsdagochtend 8 februari (tot naar school vertrekken) 

o van dinsdagavond 8 februari (direct na school) tot 

woensdagochtend 9 februari (tot naar school vertrekken) 

o van woensdagavond 9 februari (direct na school) tot 

donderdagochtend 10 februari (tot naar school vertrekken) 

o van donderdagavond 10 februari (direct na school) tot 

vrijdagochtend 11 februari (tot naar school vertrekken) 

o van vrijdagavond 11 februari (direct na school) tot zaterdag 12 

februari 12u30 

En bevestig hierbij ook dat ik het juiste bedrag (€10/nacht, tenzij hele 

week dan €50) heb gestort op de rekeningnummer van KSA Beerse 

BE32733-0446463-02. 

 

Handtekening ouder 


