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WANNEER? WAT? UUR?
december - januari - februari

ZONDAG
01/12

ZATERDAG
07/12 AVONDACTIVITEIT +12 

ZONDAG
15/12 ACTIVITEIT -12

DONDERDAG
26/12

KERSTFEESTJE 
-12 EN +12

ZONDAG
12/01 FILMNAMIDDAG 

-12

ZONDAG
19/01

ZONDAG
26/01

ZONDAG
02/02

ZONDAG
09/02 VRIENDJESDAG

-12 EN +12

ZATERDAG
15/02 QUIZ

ZATERDAG
22/02 KINDERCARNAVAL -12

KALENDER

14u - 17u

zie groepsartikel

14u - 17u

14u - 17u

14u - 17u

14u - 17u

14u - 17u

14u - 17u

19u30

14u - 17u
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ACTIVITEIT -12

FILMNAMIDDAG 
+12

ACTIVITEIT -12

ACTIVITEIT +12 14u - 17u

ZONDAG
01/03 WINTERFOOR +12 14u - 17u



Beste ouders en ksa’ster
 
De tijd is snel voorbij gevlogen want hier is de tweede tons al. 
Laten we eerst even terugblikken naar de leuke momenten die we al beleefd hebben. 
 
Eerst en vooral was er onze startdag  en die was een succes. Het was mooi weer en er waren veel
nieuwe gezichtjes. We kropen toen in de huid van echte indianen en cowboys wat super tof was. Op het
einde konden we allemaal ook smullen van de lekkere wafels die sim had gemaakt.
Op dag van de jeugdbeweging zijn jullie hopelijk allemaal met jullie hemd naar school gegaan om te
tonen dat je een fiere ksa’ster bent. Die zondag kleurde de schaatsbaan ook helemaal blauw door onze
aanwezigheid. Verder was er ook stuntdag, de dag waarop we samen met alle ksa’s uit het land van
Aalst in het stadspark hebben gespeeld in thema FC De Kampioenen. 
Niet te vergeten is ons herfstkamp in de scheve villa. Hopelijk lopen jullie nu al wat recht want de
scheve villa was echt heel scheef. Verder hebben we met de jongens KSA samen gespeeld en hebben we
leuke activiteiten gehad per groep op het heem.
 

Donderdag 26december: Kerstfeestje
26 december is het ons jaarlijks kerstfeestje. Haal je mooiste kersttrui dus maar uit de kast om te
komen feesten. Alle groepen zijn welkom om het heem van 14-17 u. Graag vragen we om
een cadeautjemee te nemen van maximum 5 euro. 

Zondag 9 februari: Vriendjesdag
Op deze dag mogen de leden vriendinnetjes van buiten ksa meenemen naar de activiteit. De ideale
moment om te tonen aan uw vriendinnen hoe leuk ksa wel is. Iedereen tussen 6 en 16 jaar is welkom.
Dus neem maar al jullie vriendinnetjes van school, dansen, tekenen, zwemmen, ... mee om te komen
spelen op ksa. 

Zaterdag 15 februari: Jezus Kwistus
Onze oude quiznaam ‘so you think you can quiz’ heeft een nieuwe naam gekregen ‘Jezus Kwistus’. 
Onze quiz is een gezellig avondje samen zijn met vrienden en je kan uw intellectuele capaciteiten
bovenhalen. Je kan daarnaast ook genieten van lekkere hapjes en drankjes . De quiz gaat door in het
Parochiehuis van Erembodegem (Termurenlaan4, 9320 Erembodegem) vanaf 19u30 ben je welkom en
de quiz zelf gaat van start om 20u.
Een ploeg mag uit maximum 5 personen bestaan en de inschrijving per ploeg bedraagt €20.
Inschrijven kan makkelijk via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/1-pEt0ZSal0Qh70KpTjbnITCB7n-sGTMFG2VHvcQ8Utw/edit.
Vergeet je zeker niet op gaan te zetten op ons facebook evenement van de quiz. Daar kun je ook de info
van de quiz nog eens lezen en is de link te vinden om je in te schrijven. 
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Zaterdag 22 februari: Kindercarnaval 
Vandaag vieren we met de -12 kindercarnaval. We spreken daarvoor af aan de kerk op het dorp
in Erembodegem om 13u30. Om 17u kan je daar uw dochter weer komen ophalen. Verkleed komen is
de boodschap om zo te kunnen schitteren in de kinderstoet en om daarna nog een beetje te feesten.  
 

21-31 juli: Zomerkamp 
Dit jaar gaat zomerkamp door van 21-31 juli. Leer ook alvast wat trager praten want we gaan op kamp
in Limburg meer bepaald in Opoeteren. Noteer deze data alvast in jullie agenda. Bij het noteren van
deze data in uw agenda noteer je best ook onze bezoekdag, die gaat door op 25juli. 25 juli is ook de dag
waarop de leeuwtjes toekomen op kamp.
 

Trooper
Vergeet zeker niet aan ons te denken wanneer je online shopt 
want via Trooper kan je heel eenvoudig onze KSA steunen. 
Surf dus zeker eens naar www.trooper.be/ksarooerembodegem.
 

 
Stevige KSA-groetjesNaomi en Carlinde
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KSA ROO BESTELLING
 
Op dit formulier staat alles wat je kan bestellen via onze KSA! 
Een t-shirt, blauw hemd en een rood sjaaltje (aan de linkerschouder) zijn verplichte onderdelen en
maken deel uit van ons KSA-uniform. 
Graag iets bestellen? Mail je bestelling naar ksarooerembodegem@outlook.be met vermelding van
naam kind, leeftijdsgroep en de nodige artikelen
 OF spreek de leidsters Britt (-12) en Sarah (+12) volgende keer aan! 

Betalen via overschrijving: BE07777594133766
Wanneer de bestelling klaarligt op het heem ontvang je een mailtje.

KSA HEMD SJAALTJE  KSA ROO PULL 
BORDEAUX

 KSA ROO T-SHIRT
DONKERBLAUW 

 KSA ROO T-SHIRT
WIT LEEFTIJDSSCHILDJE

(OUDE) JAARTHEMA'S KSA OOST-VLAANDEREN
 SCHILDJEKSA-SCHILDJE

€0,50 €0,50 €0,50

€0,70

XS-S-M-L: €25

7/8-9/11-S-M-L: €15

32-34-36: €21
38-40: €25

7/8-9/11-S-M-L: €15

 €3
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Bestelt u soms iets online? Of kent u iemand die voortdurend online shopt? Dan kunnen jullie ons
heel makkelijk helpen door dat via Trooper te doen!
 
Trooper, wat is dat?
Trooper is een site die u de mogelijkheid geeft om verenigingen (en dus ook ons) te steunen.
 
En hoe werkt dat dan juist?
1) Surf naar www.trooper.be/ksarooerembodegem

2) Klik op het logo van de webwinkel waar u iets wil bestellen.

3) Vul uw voornaam, familienaam en e-mailadres in. (eenmalig)

4) U bent nu op de site waar u een bestelling wil op plaatsen. Wanneer uw bestelling geplaatst is

gaat er een percentje naar ons!
 
De leidsters bedanken u alvast voor de moeite!

TROOPER

8



 
Dag allerliefste leeuwtjes, 
 
Het is ondertussen al de tweede tons en wat hebben wij ondertussen al veel gedaan! 
 
Na de startdag waarop we helemaal cowboy en indiaan zijn geworden zijn we er meteen goed
ingevlogen dit jaar. 
 
Op de allereerste zondag moesten jullie puzzelstukken zoeken, weet je nog? En daar zijn jullie nu
toevallig heeeeeel goed in he?! 
 
De vergadering nadien hebben we jullie kennis getest? Wie was het slimste leeuwtje! Dat hebben jullie
allemaal super goed gedaan. Wij hebben nogal slimme leeuwtjes dit jaar. 
We hebben ook even getest hoe goed jullie de leidsters kunnen schminken. Dat zag er heel mooi uit! 
 
In oktober zijn we met alle meisjes van de ksa gaan schaatsen. Jullie konden zelfs beter schaatsen
dan sommige leidsters (kuch kuch jitse en eline). 
 
De week daarna hebben we samen met alle andere ksa’s uit aalst een groot spel gespeeld in het park!
En heeeeel stiekem was onze ksa toch de allercoolste! 
 
En dan, pa pa paaaaa het superleuke herfstkamp! Dat waren nog eens 3 superdagen! Samen met
onze vriend Sven het spookje hebben we nogal wat avonturen meegemaakt! We hebben allemaal zelf
spookjes gemaakt, vriendjes van Sven. We hebben hard hard hard geoefend voor ons actje en dat zag
er fantastisch uit! Jullie zijn echte danstalenten! We mogen ook onze gekke pyjamaparty ’s avonds
niet vergeten waarbij we veel gedanst en gelachen hebben! Zaterdag hebben we samen alle
vleermuizen verslaan om Sven te helpen en zijn we in de namiddag net zoals Sven naar de
griezelschool geweest. De leidsters en de juffen waren heel blij dat jullie allemaal jullie diploma
hebben gehaald! Dan was de belangrijke avond aangebroken en mochten we ons dansje tonen aan de
andere meisjes. De leidsters zijn dan ook super trots op jullie! Onze griezelfuif allemaal samen was
echt heel leuk! De laatste dag moesten we vooral opruimen maar mochten we toch ook nog even snel
de cakepops versieren! Mmmmmm! 
 
 

LEEUWKESARTIKEL
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Wij vonden de 3 voorbije maanden alvast super leuk en we hebben heeeel goed nieuws!
Er komen nog superveel leuke maanden!! Jeeeeej! Wij zijn hier weer met een lijstje
superdepupermegageweldige activiteiten!   
 
1/12: Vandaag blijven jullie niet op het heem maar gaan jullie een keicool bosspel spelen!
Trek jullie laarzen maar al aan! 
 
15/12: Deze zondag zitten jullie lieve leidsters volop in de examens en zullen er dus
andere leidsters een hele namiddag met jullie spelen! Dat wordt super! 
 
26/12: Jaja, de dag na kerstmis mag je nog eens feest vieren want dan vieren wij op ksa
ook een kerstfeestje!! 
 
12/01: Het is heel koud buiten in januari! Daarom kruipen wij die namiddag gezellig
allemaal bij elkaar voor een superleuke filmnamiddag!!
 
26/01: Vandaag gaan we op tocht doorheen het dorp op zoek naar een schat! Breng
zeker jullie verstand en vergrootglas mee! 
 
09/02: Deze zondag is het een speciale vergadering! Het is namelijk ‘vriendjesdag’. Dat
betekent dat jullie al jullie vriendinnetjes mogen meebrengen naar ksa om mee te spelen!
 
22/02: Jeeeej! Het is bijna carnaval! Op deze speciale zondag mogen wij dan ook
meelopen met de stoet in erembodegem! Kom dus zeker allemaal verkleed! Mama, papa,
broer, zus en huisdier mogen natuurlijk allemaal komen kijken!! 
 
Wij hebben er alvast suuuuuper veel zin in!! Tot dan!



Dag aller liefste Roodkapjes 
 

Het is weer tijd voor de tweede tons! Jeeej! 
We hebben al een hele boel leuke dingen samen gedaan. We hebben kei leuke spelletjes gespeeld!
 
8 oktober was het dag van de jeugdbeweging en dat was een geweldige dag want vandaag konden
jullie al jullie vriendjes en vriendinnetjes eens lekker jaloers maken met jullie trotse blauwe hemd!
 
We zijn ook samen gaan schaatsen. Ondanks de koude in de schaatsbaan hield het jullie niet tegen om
jullie leuke kunstjes een te tonen. En wat zaten er een paar talentjes bij! 
 
De Sint is ook langs geweest en heeft jullie dansje samen met de leeuwtjes volledig goed gekeurd en
wat was dat mooi. Daarom verdiende jullie allemaal een lekker snoepje van de Sint. Gelukkig komt hij
volgend jaar terug dus vergeet niet flink te zijn en altijd enthousiast mee te spelen met de spelletjes
zodat jullie ook volgend jaar een snoepje krijgen van de Sint! 
 
En natuurlijk ons fantastische herfst kamp! De vele geweldige spelletjes die we samen gespeeld
hebben, de Halloween tocht die we gedaan hebben en veel snoepjes van gekregen hebben mmmm
super lekker en onze geweldige cupcakes gebakken ooh wat was dat toch lekker en leuk om te doen!
 
De laatste zondag zijn we samen naar de jongens ksa geweest en hebben we het geweldige een tegen
allen allen tegen een spel gespeeld en wat was dat leuk. Door een paar gekke challenges hebben we
ons super kunnen vermaken en de heerlijke zelfgemaakte cake opgegeten hmmmm zo lekker!
 
Hopelijk wordt het nog leuker nu we elkaar allemaal weer een beetje beter hebben leren kennen! 
Jullie leiding heeft er alvast super veel zin in!! 
 

Groetjes,
Lieselot, Valérie en Liesa xxxxxxx

 

ROODKAPJESARTIKEL
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En dan nu de data van de volgende activiteiten:
 
Zondag 01/12 
Vandaag gaan we jullie kennis testen over Disney met een super leuke quiz dus bereid jullie maar
voor!
 
Zondag 15/12 
Feestje!! Leidster Valérie is jarig! Vandaag spelen we een groot team spel hopelijk hebben jullie er zin
in!
 
Donderdag 26/12 
Whoehoeeew vandaag hebben we een gezellig kerstfeestje met alle groepen samen! 
 
Zondag 12/01
Vandaag doen we het rustig aan en gaan we gezellig samen films kijken! Neem maar een warm
dekentje mee en warme sokken dan zorgen wij voor de snacks! Tot dan!
 
Zondag 26/01 
RaRa wat gaan we vandaag doen?? Verrassing!! 
 
Zondag 09/02 
Vriendjesdag! Breng vandaag zo veel mogelijk van jullie vriendinnetjes mee om samen spelletjes te
spelen! 
 
Zondag 22/02 
Vandaag is het carnaval! Doe jullie mooiste verkleedkleding aan want dat gaan we vieren !!
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Helloooooow tiptoppers!!!
We zijn al aangekomen bij tons numéro 2... Dat wil zeggen dat we er al 3 fantastisch leuke maanden
boordevol gekke, toffe,... activiteiten op hebben zitten. Laten we even terugblikken hierop! 
 
Ten eerste: De raadselachtige dag, wat was me dat! Jullie zijn zeker 
niet bang van enkele uitdagingen... kijk hier maar: ààaapke Frouke
 
Ten tweede: Op deze vergadering hebben we ons helemaal ontspannen 
want het was namelijk de pyjama-activiteit. Geeuw geeuw...
 
Ten derde: DE TOFSTE DAG VAN HET JAAR IS OOK ALWEER GEPASSEERD 
WANT WE HEBBEN HET OVER NIETS MINDER DAN DE DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING!!!! Joepieeeee in ons hemd naar school en tonen dat 
jij in de tofste jeugdbeweging zit!
 
Ten vierde: Brrrrr hadden jullie het ook zo koud? Of misschien net niet door al dat schaatsen.
 
Ten vijfde: Ook stuntdag is al gepasseerd! Andere KSA’s leren kennen is toch zooo tof! 
 
ZEKER NIET TE VERGETEN: herfstkaaaamp! Wij missen het alvast heeel hard, jullie toch ook? Dan
verklaren wij jullie nu tot vrouw en vrouw! We hebben gefeest, gelachen,... én niet te missen: de
bruidstaart. Aanschouw: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als laatste: We hebben samen met de jongens KSA een spel gespeeld en oh wat was dat tof! Zo dit
waren de activiteiten van de vorige maanden! Maar niet getreurd er komen nog veeeeel meer toffe
maanden hoor.
 

TIPTOPPERSARTIKEL
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Neem jullie agenda er maar snel bij om volgende data te noteren zodat jullie er zeker overal kunnen
bijzijn. 
 
ZONDAG 01/12: Vandaag gaan we naar het bos om één groot bosspel te spelen! Doe maar hele warme
kleren aan want het zal koud zijn brrrrrr...
 
ZONDAG 15/12: TOP SECRET! Jullie leidsters houden wel eens van een geheimpje. Hopelijk jullie ook?
 
DONDERDAG 26/12: We moeten Kerstmis natuurlijk ook met KSA vieren dus worden jullie van 14u tot
17u verwacht op het heem om dit samen met ons te vieren!
 
ZONDAG 12/01: Vandaag gaan we gezellig naar een film kijken. Nemen jullie een warm dekentje mee?
 
ZONDAG 26/01: Om jullie al wat voor te bereiden op de quiz van onze KSA, spelen wij vandaag zelf een
quiz maar niet zomaar een quiz hoor...
 
ZONDAG 09/02: Vriendjesdaaaag! Dit wil zeggen dat iedereen zijn vriendinnetjes mag meebrengen
naar de KSA om samen te spelen. Neem iedereen maar mee lieve tiptipppers!
 
ZATERDAG 15/02: JEZUS KWISTUS, onze jaarlijkse quiz in een nieuw jasje. Deze gaat door in de
parochiezaal! Meer info vind je op het facebookevenement, op de site of hier in de tons.
 
ZATERDAG 22/02: Tijd om ons te verkleden want het is kindercarnavaaaal! 
 
Zo dit was het alweer voor de komende maandjes. Wij hopen dat jullie allemaal massaal aanwezig
zullen zijn! 
 
Tot dan!
 
XXXXXXXXX Omi, Brittbrow en Jujie
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JIM-ARTIKEL
Liefste strontjes, presidenten, vloggers, bff, jimmies:

WELKOOOOOM BIJ HET 2E JIM-ARTIKEL
We weten allemaal dat jullie hier stiekem heel hard op aan het wachten waren en het bijna niet meer
aankonden, maar fioew het wachten is gedaan want het 2e JIM-artikel is er! En dat betekent ook dat
er nieuwe activiteiten aankomen jippieeeee wiehoeeeew! Maar dat betekent ook dat kerstmis eraan
komt èn 2020 OWMYGOD :o
 
De eerste 3 maanden zitten er al bijna op en jimmies, amai wat voor een toffe maanden waren dat? 
 
Jullie zijn op 'T Varken allemaal te weten gekomen wie jullie suuuuuper coole leiding is voor dit jaar
en natuurlijk waren jullie allemaal super blij, duuuuhhh 
 
Dan was het startdag, daar hebben we kennisgemaakt met onze super coole leuke nieuwe KSA'ster:
CHELSEAAAAA!! Liefste Chelsea, we zijn blij dat je hier bent! Hoe meer zielen, hoe meer vreugde he ;)
 
En dan, de eerste activiteit... Toen waren we toch een beetje teleurgesteld, we wouden jullie zo zo
zoooo graag leren kennen op de teambuilding maar enkel Chelsea en Febe kwamen opdagen.
Jammer maar het was nog steeds LIT want zo hebben we hun extra goed leren kennen!
 
JAJAJAAAA de volgende keer dat we elkaar zagen was DE dag van de jeugdbeweging! IT WAS LIT,
LITTER, LITST! We zagen jullie 's ochtends allemaal in jullie prachtige uniform op de Grote Markt om
het spel uit te leggen dat jullie trouwens fantastisch gespeeld hebben! Proficiat Norah en Febe, jullie
zijn DE winnaars: Norah omdat ze de bonus had, Febe omdat ze de meeste bewijzen had! 
 
Op het schaatsen toonde Febe wat ze allemaal durfde en hoe goed ze kan flirten hihihi, we speelden
wat is de kans en twas duidelijk dat jullie geen chiromietjes zijn he! 
 
KSA ROO GO GO GO, jaja jullie herkennen het direct, dit was DE quote van stuntdag! Ook dit was tof he
toch? Natuurlijk wel beetje minder dan de andere activiteiten aangezien Liesel er niet bij was :((
 
En dan, HET weekend van ons leven: HERFSTKAMP! Jullie waren GE WEL DIG! We hebben vanalles
gespeeld, maar ook beetje gechilld. We hebben elkaar beter leren kennen, maar elkaar ook beetje
pijn gedaan #LieselotHaarTandStaatForeverInMijnVoorhoofdThanksFebe
 
En dan de activiteit met de jongens, ale ja, met de jongen... En wat voor enen? We plaagden jullie
misschien wel maar we wouden toch wel echt niet dat dat jullie liefje werd hoor, jullie kunnen veel
toffere jongens krijgen! 
 
De laatste activiteit moet nog komen, dus ik kan er nog niets over vertellen, maar wees maar zeker
dat ook deze heel leuk wordt! Ik gok op een 10/10 voor sfeer en gezelligheid! (tipkeu)
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Voila, tis duidelijk dat het al 3 supertoffe maanden waren, maar we gaan ervoor zorgen dat de
komende maanden minstens even tof worden he? Hou jullie klaar want hier is wat op de planning
staat voor december, januari en februari (en zelfs een klein beetje maart)!
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7 december 2019: AVONDACTIVITEiT 
De examens komen er bijna aan, maar we mogen niet vergeten dat we ook af en toe een pauzeke
moeten pakken he jimmers. Studeren is belangrijk, maar pauzekes is dubbel zo belangrijk! Daarom
gaan we allemaal samen eens een pauzeke pakken op onze avondactiviteit. We verwachten jullie
allemaal op ons heem (uur volgt nog in de groep) voor een verrassingggggggg! Kleed u warm
(heeeeel warm) want tis koud zeuuu...
 
26 december 2019: KERSTFEESTJEU
Op kamp hebben we gezien dat jullie heel graag chips eten, frisdrank drinken en dansen dus met
andere woorden dat jullie heel graag feesten! Dus voor meer chips, frisdrank en dansen moet je op
het kerstfeestje van KSA ROO zijn! Zorg ook dat je tegen deze dag een cadeautje hebt voor jouw Secret
Santa! (meer info volgt op de avondactiviteit)
 
19 januari 202O: FILMNAMIDDAG
Filmpkeu kijkeuuuuuuu! Op zo'n cosy winterse zondag is er toch niets leuker dan samen gezellig een
filmpke kijken? Kom gerust in jullie pyjama en neem een dekentje mee #gesjellig 
 
2 februari 2020: PIPIPIPIPIPIPIPIQUIZQUIZQUIZQUIZ = PIPIQUIZ
Leeg je blaas thuis al eens, want vanaf je toekomt op het heem is de strijd begonnen! We spelen de
PISQUIZZZZZZ eujeujeuj! Op deze dag denken we maar 1 ding: PIPI DOEN IS VOOR MIETJES!
 
9 februari 2020: BFFDAG
Liefste bffs, ik weet dat wij jullie allerbeste vriendinnen zijn, maar breng toch maar een andere
vriendin ook mee naar deze vergadering, waaaant het is vriendjesdag bij KSA ROOOOOO! 
 
15 februari 2020: JEZUS KWISTUS
Onze jaarlijkse quiz in een nieuw jasje, kom zeker eens langs he!
 
1 maart 2020: KERMIS
Zoals elk jaar gaan we met de +12 eens naar de kermis: visjes vangen, touwtje trekken en voor de
echte durvers onder ons een ritje op de 'Wild mouse'? We zullen het dan wel zien wie van ons de echte
durvers zijn he ;))
 
Dit was de data van de superleuke activiteiten van december, januari en februari! Hopelijk zien we
jullie massaal op elke vergadering want IT'S GONNA BE LEGENDARY! 
 

Kusjes, knuffels en stampen van jullie lieve lieve lieve leiding, 
 

 
 
 
 
 

Heel klein fotootje want ik heb weer te veel
gebabbeld he, maar moesten jullie het niet kunnen
zien: het is jullie super mooie en toffe leiding!
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Nog een paar toffe foto's als toffe herinneringen van toffe activiteiten sie:
 

Spelletjes spelen met
Febe en Chelseaaa
 

Onze eerste groepsfoto samen, zo zo zo
cute!

KSA ROO, GO GO GO 

4EVER in our heart <3
Sjelfie Peace Out

Piramide zonder SkaanSkaap

Groepssjelfie zonder Sarah :((

Pompoentjes snijdeuuuun

2 strontjes en de president
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SIM-ARTIKEL
WADDUP LIEFSTE SIMMERS

 
We hebben in de laatste 3 maanden al een paar leuke activiteiten achter de rug waarbij we jullie van
jullie zotste kanten hebben leren kennen ennnnn soms misschien ook kanten die we liever niet
hadden gezien #blotepoep.
 
Maar wat hebben we nu allemaal geleerd over jullie?
 
Punt 1: Misschien moeten jullie een beetje snellere wafelijzers aanschaffen.
 
Punt 2: Jullie zijn heel dedicated en we appreciëren al jullie zotte verhalen over nacht van de
jeugdbeweging heel erg :p
 
Punt 3: Jullie kunnen al flink alleen schaatsen (ale toch als het is om jullie uit te sloven voor de boys)
 
Punt 4: Jullie eten alles, en als we zeggen alles bedoelen we ook echt allllleees. We konden niets op
tafel zetten of het zat in jullie mond, of het nu zout, suiker of bakboter was, niets was veilig. 
 
Maar nu over naar iets serieus... er zitten alweer drie maanden boordevol ksa plezier op, dat
betekent dus dat er nog zeven maanden over zijn om al jullie doopopdrachten te volbrengen en om zo
veel mogelijk puntjes te verzamelen VEEL SUCCES DAARMEE NOG GEWENST DAMES! Laat jullie vooral
niet afleiden door alle knappe jongens tijdens het volbrengen van de opdrachtjes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(opgepast: wie dit leest en naar de leiding een foto stuurt van een schattig eendje verdient een extra
punt)
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En dan nuuu... DE DATAA
 
Zaterdag 07/12: avondactiviteit
Het is zo ver bijna examens :(( maar het is belangrijk om ook genoeg pauze te nemen zodat jullie
hoofd niet ontploft natuurlijk, daarom houden we een chilly willy avondactiviteit.
 
Donderdag 26/12: kerstpartayyyy
Doe allemaal jullie warmste kersttrui aan en lekker dikke sokken want tis kerstmis op ksa babyyyyy!!
!!!!VERGEET GEEN CADEAUTJE MEE TE NEMEN!!! Dat moet niets duur zijn, maximum 5 euries.
 
Zondag 19/01: Movie timmeeee
Cinema ksa is weer eens geopend, dus neem jullie leukste dvd’s maar mee en vergeet ook geen
dekentje om het lekker cozy te maken.
 
Zondag 2/02: Game time
Wie is de beste dobbelaar, wie kan het beste valsspelen en vooral wie wordt de winnaar? De
antwoorden op deze vragen zullen we bij deze activiteit ontdekken.
 
Zondag 9/02: vriendjesdag
Jullie kennen het concept wel, jullie mogen allemaal jullie vriendinnetjes meenemen naar de leukste
jeugdbeweging van het land!
 
Zaterdag 15/02: Jezus Kwistus
Zoals elk jaar is er natuurlijk ook onze quiz, maar dit jaar eens in een nieuw jasje. Meer info hierover
vinden jullie in het bondsartikel. En vergeet zeker niet dat wie aanwezig is om te helpen bonuspuntjes
krijgt!
 
Zondag 01/03: Winterfoor
Zoals elk jaar gaan we ook naar de kermis! Het is pas in maart, maar zet het toch maar al in jullie
agenda!
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Groetjes, 

Eline, Isaura, Britt, Valérie, Julie, Luna, Janis, Jitse,
Liesa, Sarah, Lieselot, Carlinde, Naomi, Matti en Liesel

 

Wij wensen jullie een fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar! 

LEIDINGSPLOEG
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KERSTKLEURPLAAT

Kan jij ook niet wachten tot het kerstmis is? Kleur dan deze kleurplaat in en hang hem

thuis ergens op om al in de gezellige kerstsfeer te komen!
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Staat bij jou de kerstboom al? En heb je je mama en papa geholpen met hem mooi te

versieren? Hieronder vind je nog een knutselideetje voor jouw eigen mini-kerstboom! 

KNUTSELEN MAAR!
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Wat heb je nodig? 

- Karton

- Een potlood

- Een schaar

- Groene verf of een groene stift

- Je creativiteit en versiering om jouw kerstboom te versieren

 

 

Teken 2 dezelfde kerstbomen op stukjes karton

Knip deze uit (vraag aan jouw mama, papa, oma, opa,  broer, zus om hierbij te

helpen)

Knip in de eerste kerstboom een opening beginnend van de stam van de kerstboom 

Knip in de tweede kerstboom ook zo'n opening maar dan beginnend van de top van de

kerstboom

Steek nu de twee kerstbomen in elkaar

En versieren maar!

Wat moet je doen?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 


