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Beste PlePloërs, beste ouders, 
 
 

Iedereen weet hoe laat het is wanneer de junibrief wordt uitgedeeld. De laatste maand 
van dit PlePlo jaar staat weer voor de deur. Voor de leiding en onze oudste leden is het 
dan ook weer examen tijd! Mede daar door staan er deze maand een aantal speciallekes 
op het programma. Hier onder vinden jullie een duidelijke PLANNING wat er ons in juni 
nog te wachten staat! 
 

 Zaterdag 4 juni Vandaag is het jammer genoeg GEEN PLEPLO ! Jullie leiding is 
hard aan het studeren om vakken met namen als Kwantitatieve Statistiek, 
Ontwikkelingspsychologie, Plantkunde, Japanse Kernfysica en zo voort, in hun 
hoofd te krijgen.  

 

 Zaterdag 11 juni: Vele leiding zal vandaag nog aan het studeren zijn maar toch is 
het PlePlo ! Yes! Het wordt vast een zeker een superdeluxe, megafantastische 
PlePlodag! Voor de Drommels, Spetters en Krinkels is dit zoals gewoonlijk van 
14u00 tot 17u30! Voor de Stoeiers, Blokkers en Kanjers, die zelf hard moeten 
studeren is het avondPlePlo van 17u30 tot 20u00! 

 

 Zaterdag 18 juni: Ook vandaag zijn de meeste leiding en de oudste leden nog 
druk aan het studeren! Maar geen paniek! Het is wel PlePlo! Net zoals vorige 
week is dit voor de Drommels, Spetters en Krinkels van 14u00 tot 17u30 en 
voor de Stoeiers, Blokkers en Kanjers van 17u30 tot 20u00! 

 

 Zaterdag 25 juni: HOERA! Vandaag is bijna alle leiding terug om van de laatste 
zaterdag dit jaar een heuse knaller te maken! Het wordt een zaterdag om nooit 
meer te vergeten! We verwachten jullie allemaal van 14u00 tot 17u30! 
Vandaag is het na de PlePlo ook BBQ! Check zeker onze site www.pleplo.be of 
de brief voor meer informatie! 

 
Zo, dit was het dan weer voor dit jaar! Jammer!  Maar niet getreurd! Volgend jaar 

zijn we er helemaal terug!!   
Als je ons geen 2 maanden kan missen, schrijf je dan zeker in voor ons kei-leuk-

super-mega-deluxe-tof KAMP van 21 juli 2016 tot en met 31 juli 2016 (Drommels van 

24 juli tem 31 juli). Inschrijven kan tot op de dag van de BBQ (25 juni 2016). Voor 
meer informatie lees zeker jullie kampkranje! Heb je dit niet gekregen? Trek dan je 

afdelingsleiding heeeel hard aan hun oren en vraag het hen snel! 
 

Heel veel lieve groetjes van alle leiding! 
 

Jolien, Eva, Louise, Kevin, Thomas, Margriet, Giovanni, Elias, Anthony, Ellen, Tim, 
Alex, Stefan, Joni & Toon 

http://www.pleplo.be/

