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Woordje van de krico
Hey pedagogen
Februari was een maand vol regenbogen
Er valt in maart veel te doen
Het is namelijk het galabalseizoen
Naast een galabal organiseren wij ook een quiz en een leuke TD
Hopelijk vieren jullie dit alles met ons mee!
Na de paasvakantie komt er een kiesweek van formaat
Dan staat de kiesploeg voor jullie paraat!
Sorry voor deze onnozele rijm
Maar je moet wat kunnen, wil je krico zijn

Onnozele groetjes en kusjes Aafje
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Galabal ppw
De Psychologische en Pedagogische Kring presenteren:
Arabian Nights
We nemen je mee naar een land hier ver vandaan en toveren
op 20 maart De Hoorn om in een buitengewone en
mysterieuze feesttempel. Trek je mooiste outfit aan op deze
avond met een oosterse touch en kom mee feesten op ons
jaarlijks galabal.
VVK: €14 leden/ €16 niet-leden
ADK: €16 leden/€18 niet-leden
Verkoopmomenten (aan CuDi PPW, zowel cash als
bancontact) worden nog bekendgemaakt! Drankbonnetjes
kunnen op het evenement zelf met bancontact betaald
worden.
Opgelet: Er zal een vestiaire zijn, maar grote handtassen,
rugzakken en goodiebags zijn niet toegelaten.
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DECEMBER 2019

Throwback galabal 2019
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In mijnen Tijd td
PEDAGOGISCHE KRING EN DOCENTICA PRESENT:
IN MIJNEN TIJD TD!!!
Vraag jij je ook af en toe af hoe het met je geliefde Tamagochi
gesteld is? Mis jij die super leuke flippos uit de cornflakes
doos ook zo hard? En geniet jij nog steeds van die Ketnet en
Studio 100 schijven? Kom dan naar het Musicafé voor de IN
MIJNEN TIJD TD en herbeleef die zorgeloze tijd van vroeger!!

NKOM
Lid: €2,5
Niet-lid: €3,5
Ere-lid: €0,01

Vergeet je lidkaart (Pedagogische Kring / Docentica) dus
zeker niet!
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Exclusive preview
PROMO'S
appeljenever
cocktails
DJ's
Folume
DJ LAG
DJ LukeD
Victør
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Throwback TD 2019
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Sport
In maart schiet sport weer even in actie:
Op dinsdag 3 maart gaan we met zen allen naar de zumba!!
We spreken af om kwart voor 8 aan De Spuye om ons dan
gezamenlijk naar de topsporthal te verplaatsen. Heb je een
totebag, trui, t-shirt met ons schild op? Neem hem mee of doe
hem aan en laat zien dat we Pedagogen in hart en nieren zijn!!
Ben jij er ook bij? Zet je dan zeker op aanwezig op ons
evenement: Peda goes zumba!
P.S. Vergeet je sportkaart niet! Heb je geen sportkaart, dan kan
je een dagkaart kopen aan de automaat in het gymnasium
(zonder sportkaart geraak je de zaal niet binnen).
Zet 30 maart alvast in je agenda want dan gaan we
jeneverhonkballen!!! Shotjes en sport, de perfecte combi want
zo sport je meteen die opgedane alcoholpercentages weer uit
je lijf 😉 Meer info en inschrijvingen volgt nog dus houdt de
Facebookpagina zeker in de gaten.
XOXO
Joke, Julie en
Soetkin
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Eerstejaarscafé
Dag dappere strijders!
Na een heftig eerste semester zijn we terug! Hopelijk waren de
resultaten oké en kunnen jullie met goede moed aan het
tweede semester beginnen! Om ervoor te zorgen dat jullie niet
té veel uren achter de bureau verslijten zullen we nog eens een
Pedagogisch verantwoord evenement organiseren.
Zak dus massaal af naar de gezelligste locatie van Leuven: ons
Kringlokaal! (in de kelder van VHI)

Dinsdag 10 maart 2020, be there or be een saaie student
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Halftime: kaas en wijnavond
Omdat jullie al de volle twee en half jaar goede studentjes zijn
worden jullie nu beloont. Haal jullie kaasplanken en
wijnglazen maar uit de kast en bereid jullie voor op een gezellig
maar vooral onvergeetlijke avond. Bovendien is het de ideale
gelegenheid om elkaar nog maar eens beter te leren kennen!
Je las het goed: BELONING. Dit wil zeggen dat jullie dit jaar
niet of minder (hangt af van het aantal inschrijvingen) moeten
betalen. Alles wordt voorzien. BELANGRIJK: alleen op
aanwezig zetten als je zeker bent dat je komt. Zo kunnen wij
inschatten hoeveel kaas, wijn, etc. we moeten aanschaffen.
Dus: neem je agenda, schrap alles wat er die dag staat vanaf
20u en plaats dit er in.

Tot dan! Het halftime-team

OPGELET: Alle derde bachers zijn dus welkom maar hierbij
geldt de regel dat je enkel gratis mag meegenieten indien je je
op aanwezig zet.
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