Beste leden, ouders en sympathisanten

2018 is van start gegaan, en ook dit jaar staat de
volledige leidingsploeg weer helemaal klaar om het
beste van zichzelf te geven! Dit kan natuurlijk niet als
er weinig kindjes zijn dus laten we allemaal ons best
doen om in 2018 zoveel mogelijk naar alle activiteiten
te komen!
Ook dit jaar organiseert onze jeugdbeweging weer zijn
jaarlijkse eetfestijn, waarvoor u de inschrijvingsbrief
achteraan in het kazakske vindt. Hebt u vragen? Aarzel
dan niet om iemand van de leiding aan te spreken, ze
staan allemaal voor u klaar!
De volledige leidingsploeg van KSA Beerse wenst
iedereen een spetterend 2018!

Maandplanning Piekrie!
Los deze rebussen op en kijk wat welke super leuke activiteiten je deze maand gaat doen.
Om 18:30u tot 20:30u aan het lokaal.

Om 14u tot 16:30u aan het lokaal doe zeker warme kleren aan!

Om 14u aan het lokaal en de mama en of papa mogen jullie om 16:30u komen halen.

Om 14u aan het lokaal en om 16:30u mogen jullie terug naar huis.

Groetjes jullie tofste en liefste en leukste leiding xxx

Wat hebben de PieKrie’s allemaal in de maand
november gedaan?
4 november Buitenaardse-ruimtevaart-spel:
Vandaag gingen we met zen allen naar de VIB in Vlimmeren om een mega cool buitenaards
ruimtespel te spelen. Daar moesten we in groepjes rond gaan bij verschillende posten en
daar deden we spelletjes/opdrachtjes zoals een kleine quiz, gooien met een boterham met
confituur op en die moest dan blijven plakken op een plakkaat. Na elk goed uitgevoerd
spelletje kregen we een voorwerp waarmee we de aliens konden bestrijden zodat de aarde
van de mens blijft.

11 november Bosspel:
Vandaag speelden we een super cool bosspel. Eerst hebben we de tijd gekregen om een
super cool kamp te maken. We hebben per team een kamp gemaakt met super grote
takken. In elk team lag een vlag die het ander team moest komen pikken. Als je elkaar tegen
kwam moest je elkaar tikken, de persoon die het grootste nummer op zijn kaartje had heeft
gewonnen. De persoon die verloren was moest terug naar zijn eigen kamp om een nieuw
nummertje te gaan halen. Als je bij het ander team aankwam moest je de vlag pakken en zo
snel mogelijk naar je eigen kamp lopen. Als de vlag er was geraakt had je een punt.

18 november Birthday bash bo :
Vandaag was het een feestje voor Bo’s verjaardag. Aan de hand van verschillende
spelletjes/opdrachtjes konden we het pakje uitpakken, daarin zat een papiertje waar op
stond dat jullie nu wel een glaasje kinderchampagne hebben verdiend. Zo hebben we een
mooie avond kunnen afsluiten met een glaasje kinderchampagne .

25 november Dorpsspel :
Vandaag hebben we met jullie het dorp onveilig gemaakt. Jullie kregen van allerlei
opdrachtjes om uit te voeren zoals de ramen van de kerk tellen, 2 stylo’s verzamelen,……
Tussen door zijn we ook naar de sint en pieten geweest hier hebben we allemaal een handje
snoep gekregen waar we héél blij mee waren. Als laatste opdracht moesten jullie een pakje
friet gaan halen, dit is jullie gelukt en hebben we allemaal een frietje kunnen eten.

zaterdag 6 januari
Vergeet vandaag zeker jullie hoofd thuis niet, want je zal het nodig hebben voor onze quiz.
Wil jij graag laten zien hoe slim je bent en bewijzen dat je slimmer bent dan alle andere
leeuwkes, kom dan zeker om 14:00 uur naar het lokaal. Om 16:30 mogen jullie mama’s en
papa’s jullie terug aan het lokaal komen halen.
vrijdag 12 januari
Vandaag spelen we het vuurtorenspel. Zijn jullie allemaal super benieuwd
naar wat voor een spel dit is, kom dan zeker om 18:30 uur naar het lokaal
en breng jullie grootste glimlach mee. Als jullie volledig energieloos en
uitgeput zijn, mogen jullie ouders je om 20:30 uur terug komen halen aan
ons lokaal.
vrijdag 19 januari
Hebben jullie je altijd al eens rijk en machtig willen voelen? Kom
dan zeker vandaag naar het lokaal om samen met de leiding
ongelofelijk veel geld te winnen in ons casino. Het casino opent
voor jullie om 18:30 uur en jullie mogen terug naar huis gaan om
20:30 uur. Vergeet zeker jullie geluk thuis niet, want dit zou wel
eens heel erg van pas kunnen komen.
zaterdag 27 januari
Vandaag is er iets vreselijks gebeurt in ons KSA lokaal.
Onze geliefde leider KSAnder is plots verdwenen en
nergens te vinden. Komen jullie ons helpen om hem op
te sporen, zodat heel dit raadsel wordt opgelost. Als
jullie mee willen komen zoeken mogen jullie samen
met jullie leiding van 14:00 tot 16:30 uur naar het
lokaal komen. Dit is het moment om de speurneuzen in
jullie naar boven te halen!

Veel groetjes van jullie allerliefste, allerbeste,
allertofste leiding
Lauren, Eveline, Pieter, KSAnder en Gijs

Leidster Lauren is haar pannenkoeken kwijt die ze zo graag eet. Kan jij haar
helpen om ze terug te vinden, dat zou haar veel plezier doen

Fotohoekje Leeuwkes

Maandplanning Joro’s December
6 januari: sauna
Deze activiteit gaat er nogal heet aan toegaan want
we doen sauna. Ben je benieuwd hoe het gaat kom
dan van 19.00 u tot 21.00 u om eens lekker uit te
zweten aan het lokaal. Vergeet zeker je zwembroek en
of bikini niet.

13 januari: schemerspel
Ben je niet bang in het donker? Kom je dan
bewijzen op de activiteit dat je geen bangerik
bent. We spelen deze activiteit alle spelletjes in
het donker. Je bent welkom aan de heksenkuil
(voetbalplein in de straat van het stort) vanaf
19.00 tot 21.00 u.

19 januari: spelletjesavond
Laat deze activiteit zien dat je een krak bent in het spelen van gezelschapspelletjes of ben je
beter in het racen met een auto op een PlayStation. Moest je thuis nog leuke spelletjes
hebben neem deze dan mee om samen met je vrienden en vriendinnen deze te spelen.
We spelen van 19.00 u tot 21.00 u aan het lokaal.

27 januari: dropping
Deze activiteit zal je je overleving skills moeten boven halen. Hopelijk vinden jullie makkelijk
de weg terug op een plaats die jullie niet kennen. De activiteit start om 14.00 u en als we
goed doorstappen zijn we om 16.30 u terug aan het lokaal. Doe zeker goede
wandelschoenen aan.

Groeten van jullie hard studerende leiding
Pommelien, Charissa, Seppie en Baeten

The Joro Wall

Maandplanning
Knimmers
Wat: driekoningenspel

6 januari

Waar: lokaal
Uur: 14uur-16.30uur
Meenemen: Stem +
verkleed komen
Wat: jordyverjaardagsspel

13 januari

Waar: lokaal
Uur: 14uur-16.30uur
Wat: appel en ei tocht

20 januari

Waar: lokaal
Uur: 14uur-16.30uur
Meenemen: 1 appel of 1 ei

27 januari

Wat: leiding tegen leden
Waar: lokaal
Uur: 14uur-16.30uur

Foto’s om in te kaderen:

Vertrekken: het uur dat je op de locatie moet zijn
Aankomst: het uur dat je mag vertrekken naar huis
Kijk zeker goed daar de datum.
Wat we gaan doen kan je ontcijferen advh de letters die door
elkaar staan.

Kom verkleed
nok3gein n

5 mensen nodig
apept

Roinpdpg

Neem een ei mee
Nkiteneds aotrbkue omet enwsasge rdowne

Usbnechtost

Nog een paar foto’s van onze supertoffe
Sjo’ers!

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.
Belangrijke data:
Weekends
- Piekrie: 20-22 april
- Leeuwkes: 16-18 maart
- Joro: 9-10 maart
- Knimmers: 27-29 april
- Sjo: 18-21 mei
Kamp
- Piekrie kamp: 4-7 juli
- Groot kamp: 18-28 juli
Eetfestijn: zondag 4 maart
Sjo fuif: 14 april
Leefweek Sjo: 23-28 april
• Kijk zeker na of je het lidgeld van je dochter of zoon betaald
hebt. Zolang dit niet gebeurd is, zijn ze niet officieel
ingeschreven.

• De meeste activiteiten gaan door van 14u tot 16u30 aan het
lokaal van de KSA. Maar lees zeker altijd goed de
maandplanning want er worden ook wel eens speciale
activiteiten gepland.

• Met vragen kan je altijd bij onze hoofdleidster Kato terecht. Dat
kan met een babbel aan het lokaal of natuurlijk via een mailtje:
Hoofdleiding @KSABeerse.be

Wat ziet leidster Lauren er weer goed
uit!

… Maar helaas is nu het Kazakske uit!

