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Beste PlePloërs, beste ouders
Het is weer zover. Januari komt steeds dichterbij. Veel van jullie leiding zit heel december en
januari aan hun boeken gekluisterd wegens examens. Daardoor is januari voor ons een
specialleke onder de maanden. Daarom krijgen jullie deze brief in plaats van ons maandelijks
krantje. Hieronder vinden jullie een duidelijke PLANNING van wat er in JANUARI te wachten
staat!
➢ Zaterdag 6/1: De kerstvakantie zit er bijna op. Omdat wij natuurlijk de kerstvakantie
super leuk willen afsluiten is het vandaag WEL PlePlo! Jammer genoeg zal er vandaag
wel wat leiding afwezig zijn. Voor hen betekent het einde van de vakantie het begin van
de examens. Willen jullie je leiding steunen? Kom dan zeker naar de PlePlo van 14u00
tot 17u30 en zet je in voor twee!
➢ Zaterdag 13/1: Het wordt vandaag vast een zeker een superdeluxe, megafantastische
PlePlodag van 14u tot 17u30! Al zal veel van jullie leiding nu hard aan het blokken
zijn!
’s Avonds verwachten we jullie allemaal op de KERSTBOOMVERBRANDING. Terwijl
jullie bij onze kanjers kunnen komen genieten van een heerlijke pita en chocomelk,
kunnen de ouders bij de leiding terecht voor een glühwein of een breed assortiment aan
jeneverkes. Jullie kunnen bij ons terrecht op het Frederik van Eedenplein vanaf 17u00!
➢ Zaterdag 20/1: Ook vandaag gaan we nog veel leiding moeten missen. Zij zitten nog in
hun duistere en donkere studeerwereld.
Gelukkig hebben ze voor kei coole PlePlo-vervangers gezorgd die met jullie een
geweldige PlePlomiddag gaan beleven! Deze supertoffe mensen verwachten jullie om
14u00!
➢ Zaterdag 27/1: Beetje bij beetje begint er al wat meer leiding terug op de PlePlo te
verschijnen na een maand vol lettertjes, cijfertjes, boeken, examens en veel wenen, en
ze hebben jullie allemaal heel erg hard gemist! Dan kan je ze toch niet in de steek
laten? Kom naar de PlePlo om 14u00 voor een geweldige middag, want de leiding
heeft weer energie en ideeën voor 10!
Voila! Nu weten jullie helemaal hoe de maand Januari er uit zal zien! Iedereen zou deze brief
binnen de week in zijn/haar mailbox en/of brievenbus moeten krijgen. Moest u nog geen mails
van ons ontvangen maar wil u dit wel graag, aarzel dan niet en stuur een mailtje naar
mailinglist@pleplo.be zodat we jullie ook in onze mailinglist kunnen zetten.
Vergeet verder niet om jullie leiding zeker succes te wensen met hun examens want het zal
zwaar worden, een maand zonder jullie! Kom zeker ook langs op de kerstboomverbranding
voor een hapje en een drankje.
PRETTIGE FEESTDAGEN en TOT BINNENKORT!
De leidingsploeg

