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2015-2016 
 

Beste leden, mama’s en papa’s, 
 
De tijd gaat snel als je je amuseert zeggen ze wel eens. Op de PlePlo bewijzen we dat dan 
ook echt zo is! Het jaar is nog maar net begonnen of het GROEPSWEEKEND komt er al aan! 
“Wat? Nu al?” “Jaja, nu al! We kijken er al naar uit!” 
 
We kunnen vanaf nu dus beginnen aftellen want vrijdag 20 november 2015 verwacht de 
leiding jullie om 18u stipt aan de PlePlo lokalen voor het eerste fantastische weekend van het 
nieuwe PlePlo jaar! Wees zeker op tijd want de bus (en de rest van de PlePlo) wacht niet 
graag! Zondag 22 november 2015 zullen we na drie vermoeiende maar super leuke dagen 
rond 18u weer aankomen op de PlePlo. Vergeet trouwens zeker jullie PLEPLO UNIFORM 
niet ! 
 
Dit jaar halen we allemaal onze beste zangstem en podiumskills naar boven in het 
mysterieuze Arendonck! Zorg dus zeker dat je voorbereid bent en wie weet worden er dit 
weekend wel nieuwe opkomende talenten ontdekt! We gaan op zoek naar de vrouwelijke One 
Direction, de Vlaamse Spice Girls, de dansende ketnetband, de acterende Rihanna,…  
Maar… zullen we ze ook vinden…? Let the game begin! 

 
Hier onder vinden jullie een lijst van wat je allemaal nodig hebt op dit muzikale weekend! 
Om alles gemakkelijk in en uit de bus te laden, vragen we jullie vriendelijk om al jullie spullen 
in bananendozen te steken. Bij voorkeur alles in één doos! 
 

 Slaapgerief   Wasgerief  Kledij  Dit laat je thuis 

- Bedovertrek 
- Warme slaapzak 
- Kussen(sloop) 
- Pyjama 
- Zaklamp 
 

- Washandje 
- Handdoek 
- Tandenborstel 
- Tandpasta 
- Zeep 

- Warme jas 
- Dikke trui 
- Broek 
- Ondergoed 
- Warme sokken 
- Handschoenen, 
sjaal, muts,… 
- Reservekledij! (voor 
als het regent!) 

- Elektronische 
snufjes (gsm, Ipod’s, 
Iphones, 
spelconsoles,…) 
- Snoep, chips en 
frisdrank zijn ook niet 
nodig!  

 
Ten slotte willen wij jullie vragen €25 per kind over te schrijven op het rekeningnummer 
BE72 9731 2707 7916. Vermeld hierbij zeker de naam en afdeling van uw kind(eren)! Mocht 
dit bedrag een probleem zijn, dan kan u in alle discretie contact opnemen met de 
groepsleiding om hier samen een mouw aan te passen. 
 
Breng onderstaand strookje voor zaterdag 14 november ingevuld binnen bij je leiding! 
Tot op het groepsweekend! 
               
 
Ik/wij ………………………………………………………………………………… (naam kind(eren)) 
van de afdeling(en) ……………………………………………………………………………………. 
willen graag mee op groepsweekend en betalen hiervoor …….. X €25. Ik/wij 
bevestig/bevestigen hierbij dat ik/wij er heel hard naar uit kijk(en)!! 


