
 INPAKLIJSTJE KISI KEY

We vragen jullie om het extra tasje/rugzakje 
altijd mee te geven, omdat we ook tijdens 
oefenweekenden zonder busreizen naar het 
Jongerencentrum lopen, waar we dan 
bijvoorbeeld de bijbel en het schriftje nodig 
hebben. En het is ook handig voor die keren 
dat we gaan zwemmen of iets ondernemen.

ALS ER ZWEMMEN OP  
HET PROGRAMMA STAAT, 
DAN GEVEN WE DAT IN DE 
INFO-MAIL OVER HET 
BETREFFENDE OEFEN-
WEEKEND AAN. 

IN EEN RUGZAKJE / EXTRA TASJE: 

- een flesje met je naam er op, waardoor je altijd iets te drinken bij de 
hand hebt. 

- je bijbel met je naam er in 
- je schriftje met je naam (een „dummie“, dat het jaar over mee gaat). 
- een pen (of ook stiften, als je graag kleurt) 
- je witte én zwarte schoentjes of enkelsokken 
- je script van de musical dat we spelen, zodat je je eigen aantekeningen 

kunt maken. 

VOOR DE OEFEN-/TOURNEE-DAGEN ALGEMEEN:  
- je KISI-outfit: grijze KISI-VEST, God’s singing kids-T-shirt, zwarte lange 

broek, witte blouse met KISI-logo, (witte en zwarte schoentjes al in je 
rugzakje).  

- Je andere KISI-T-shirts.  
- ook je blauwe KISI-vest, als je wilt en nog hebt 
- broek om te voetballen of dansen, dansschoenen voor de dansgroep 
- slaapzak, matje, evt. kussen - allemaal voorzien van je naam 
- toilettasje met daarin in ieder geval tandenborstel, tandpasta, zeep en 

een borstel /kam. Evt. deodorant, maar geen deo-sprays. 
- handdoek, evt. washandje en schoon ondergoed 
- géén extra snoep of waardevolle dingen  
- Mobieltjes zoveel mogelijk thuis laten. Je kunt altijd met een toestel van 

een medewerker bellen of berichtjes versturen, als dat nodig is. Oudere 
tieners: je kunt op bepaalde momenten je berichtjes bijhouden, als je dat wilt. 

- DANSGROEP: altijd een zwart hemdje met dunne bandjes mee.  

IN DE ZOMER: rokjes en korte broeken tot aan je knie.  
IN DE WINTER: extra warme sokken, evt. muts/sjaal/handschoenen.


