Beste leden, ouders en sympathisanten
De maand maart wordt dit werkjaar een fantastische maand: De KSA-weekends beginnen,
het is eetfestijn, het wordt lente en helemaal op het einde van de maand is er zoals elk jaar
onze fantastische ledenuitstap!
Voor onze ledenuitstap hebben we achteraan in het kazakske een brief met een strookje
voor meer informatie. Als je meegaat, vergeet het strookje dan niet af te geven aan je
leiding!
Zoals altijd kan je in dit kazakske lezen wat jij/je kind heeft gedaan tijdens de afgelopen
maand en wat hen te wachten staat in de maand maart.
Veel leesplezier
De leiding

traam eirKeiP gninnalpdnaaM
Deze maand doen we nog eens gek met de maandplanning! Hou hem
tegenover een spiegel om te weten te komen wat we gaan doen deze maand!
traam 3 gadretaZ
!laakol teh raan 03u61 tot u41 nav rekez nad moK ?nereraper et pihcs njiz
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traam 71 gadretaZ
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Spelletje!!
Probeer alle woorden te vinden in de woordzoeker en
wordt een top-zoekertje!

Kleur deze tekeningen in en geef ze aan jullie super leuke leiding!

Hier nog enkele leuke foto’s van de PieKrie’tjes!

Maandplanning Maart Leeuwkes
Hey supercoole en stoere Leeuwkes! Het is weeral Maart en dat betekent dat het zonnetje
toch al iets vaker komt piepen, wat betekent dat we deze maand opnieuw een paar
superleuke activiteiten gaan doen (hopelijk in het zonnetje). Benieuwd wat we gaan doen?
Lees snel verder en je zal het vlug weten!

Zaterdag 03/03: De Olympische Leeuwkesspelen
Tijdens Leiding VS Leden in maart heeft de leiding al gezien dat er een paar heel sportieve
leeuwkes in de groep zitten, maar in plaats van dit tegenover de leiding te bewijzen gaan
jullie het deze keer tegenover elkaar moeten bewijzen! Welke leeuwke is het snelste? Het
sterkste? Het slimste? Wie kan er het beste dansen of zingen? Of… zich verkleden? Laat zien
dat jij dat bent door om 14u naar het lokaal te komen! Nadat de wedstrijden zijn afgelopen
en de medailles zijn uitgedeeld mogen jullie om 16u30 weer naar huis.

Zaterdag 10/03: Appel en ei-tocht
Deze activiteit is een echte KSA-klassieker! We spreken hiervoor af om 14u aan het
kerkplein, het is belangrijk dat je voor deze activiteit een appel of een ei meeneemt. Ben jij
een nieuw leeuwke en benieuwd wat deze activiteit inhoud? Zeker komen dan! Om 16u30
mogen jullie mama en papa jullie terug aan het kerkplein komen halen.

Vrijdag 16/03- zondag 18/03
YES!! Het is eindelijk tijd voor het LEEUWKESWEEKEND!! We zitten dit jaar in de
scoutslokalen van Sint-Joris, te Turnhout. Meer informatie hierover vind je in het
weekendboekje dat je van de leiding hebt gekregen. Dit boekje is ook terug te vinden op
onze website bij ‘belangrijke data’. Het weekend gaat van start op vrijdag om 19u. Na 3
superleuke dagen vol met spelletjes en plezier moet de leiding helaas afscheid nemen van
jullie, want op zondag om 11u mogen jullie mama en papa jullie terug komen ophalen. Tot
dan!

Zaterdag 24/03: Turnen
Vandaag gaan we eens zien wie er het beste kan slingeren met het touw, springen op de
trampoline, radslagen maken en handstanden doen. We spreken hiervoor af om 14u aan
Gemeentelijke Basisschool BAB. Nadat we allemaal onze gymnastiekoefeningen hebben
gedaan mogen jullie om 16u30 weer naar huis.

Heel veel groetjes van jullie supertoffe
lievelingsleiding!
Gijs, Ksander, Eveline, Lauren, Pieter

Lauren is tot over haar oren verliefd op Gijs! Kan jij
haar helpen om haar prins te vinden?

3 maart: Jongens tegen meisjes
Wie is het sterkste geslacht de meisjes of de jongens? Vandaag
komen we het te weten. Zeker allemaal komen voor deze
spannende battle. We verwachten jullie om 14 uur aan het lokaal
en om 16:30 mogen jullie terug huiswaarts keren met hopelijk de
overwinning op jouw naam!

9-11 maart: Wij zijn op weekend!
Dit is het tofste weekend van het jaar en wil je dus zeker niet
missen! Schrijf jullie dus massaal in.

17 maart: 4 seizoenen spel
De lente is bijna in het land en we moeten afscheid nemen van
koning winter. Daarom spelen we het 4 seizoenen spel. Jullie worden om 14 uur verwacht
aan het lokaal. Om 16:30 mogen jullie vol lentekriebels terug naar huis.

24 maart: Fotozoektocht
Vandaag gaan we foto’s zoeken in Beerse. Deze originele activiteit wil
je zeker niet missen. Als jullie alle foto’s gevonden hebben en alle
raadsels hebben opgelost krijgen jullie op het einde misschien nog een
verrassing. Kom om 14 uur naar het lokaal. Om 16:30 mogen jullie
terug naar huis want dan zit deze activiteit er spijtig genoeg op.

31 maart: Ledenuitstap
Vandaag gaan we naar de zoo van Antwerpen. Meer informatie vinden jullie in de brief
verderop in het kazakske.

Oh nee Lukas is al zijn geld kwijt! Kan jij hem helpen dit terug te vinden?

Knimmers maandplanning maart
Tip: om deze maandplanning te kunnen snappen en om te weten
wat we gaan doen is het zeer belangerijk om tussen de lijnen te
kunnen lezen

3 maart van 14.00h tot 16.30
Lief kindje, ik ga je een verhaaltje vertellen over het grote dierenbos.
In het grote dierenbos was er een hondje. Alle diertjes vonden hem heel grappig, want hij
zegt altijd "Waf, Waf, hehehehehe, Waf!". Hond genoot van de aandacht en elke dag zei de
hond opnieuw: "Waf, Waf, hehehehehe, Waf!".
Een jaar later zei de hond, zoals elke andere dag: "Waf, Waf, hehehehehe, Waf!". Maar de
diertjes vonden dit niet meer grappig. Ze waren dit al gewoon geworden. Hond doet altijd
zo.
Hond vond dit niet leuk. Hij zou en moest iets vinden om de diertjes weer aan het lachen te
brengen. Hij begon wat uit te proberen. "Piep, piep". Neen, dat doet de muis. "Miaaauuww".
Neenee, de kat doet: "Miaaauuww". Ik weet het! "Kwaaaaaak". Uit de vijver sprongen
enkele boze kikkers. De hond besefte dat hij hun geluid niet kon afnemen.
Toen had hond plots een idee. "Woef, woef, ggrrrrrrrrr, woef!". Uit de struik kwam een
giechelend geluid. Het waren enkele konijntjes. Ze vonden het grappig. En de hond was erg
blijf. Voortaan zei de hond: "Woef, woef, ggrrrrrrrrr, woef!". En alle diertjes vonden hem
weer heel leuk.
Van al die geluidjes werd de hond heel moe. Hij ging naar zijn mandje in het bos en viel in
een diepe slaap. En nu is het aan jou. Slaapwel lieveling. Slaap zacht.

10 maart van 14.00h tot 16.30 aan de epelaar
Op een dag komen er 2 staalarbeiders aan de hemelpoort aan. Ze kloppen aan, en St. Petrus
komt opendoen. Hij kijkt in zijn gulden boek, maar zij staan er niet in. "Het spijt me, jongens,
jullie hebben teveel stakingen op aarde georganiseerd. Jullie kunnen de hemel niet binnen",
en hij stuurt hen naar de hel.
Twee dagen later krijgt St. Petrus bezoek van de duivel. "Zeg Petrus, kom die twee
staalarbeiders maar rap halen! Ze hebben al 2 ovens stilgelegd!"

17 maart van 14.00h tot 16.30h
Een rijke industrieel spreekt op een receptie een bevriend minister aan: "Beste vriend, ik y
moet je eens wat vragen!"
"Vraag maar!", antwoordt de minister "Mijn jongste zoon, wordt 27 dit jaar. Hij verslijt nog
steeds zijn broek op het unief. Hij doet niet anders dan hele dagen doorbrengen op café, bij
vrienden, drinken en grappen uithalen. Hij doet verder niks! Hij is nog te lui voor werk te
zoeken! Heb jij geen jobke voor hem?"
Waarop de minister: "Geen probleem, ik benoem hem tot mijn adjunct met een salaris van
10.100 euro per maand!" de industrieel: "Nee, da's een veel te hoog loon! hij moet er toch
wat inspanning voor doen!"
Minister: "Oh, dan maak ik hem cabinet-chef, 6.000 euro per maand!" Industrieel: "maar
nee, da's nog altijd veel teveel. hij moet de waarde van het geld leren kennen!"
Minister: dan maak ik hem diensthoofd op één of ander ministerie aan 4500 euro per
maand!" Industrieel: "Maar nee, ik wil dat mijn zoon onderaan de ladder begint, hard moet
werken en begint aan maximum 1200 euro per maand!"
Minister: "spijtig, dan kan ik niks voor U doen!" Industrieel: "Hoe? En waarom niet?
Minister: "voor zulke plaatsen moet je slagen in een examen!"

24 maart van 13.00h tot 16.30h
De nieuwe baas wil luie werknemers aan de deur zetten. Hij doet zijn ronde in de fabriek en
ziet iemand tegen de muur geleund. Hij vraagt: "He, jij daar, hoeveel verdien je per week?"
"400 euro, mijnheer." "Goed"van, zegt de nieuwe baas: "blijf staan waar je staat." De baas
snelt naar zijn bureau en keert ijlings terug met enkele bankbiljetten. Hij zegt: "Neem deze
800 euro en ik wil je hier niet meer zien." De jongeman neemt het geld aan en maakt zich uit
de voeten. Triomfantelijk kijkt de baas naar de werknemers die getuigen waren van het
incident en zegt:"Kan iemand me vertellen wat die luie kerel precies deed?" Een klein
stemmetje antwoordt:"Hij bracht net een Pizza en wachtte op zijn centen..."r

31 maart zie brief
Mijn buurman kwam laatst naar mij toe:
"Zeg, onze woningen zijn toch precies dezelfde afmetingen?"
"Ja dat klopt", zei ik.
Buurman: "Ik zag dat je laatst alle muren van de woonkamer had behangen. Vertel eens,
hoeveel rollen behang had jij gekocht?"
"Precies 12 rollen", zei ik.
Een paar dagen later kwam ik mijn buurman weer tegen.
"Zeg, ik heb 12 rollen gekocht, maar ik had er wel 7 over!"
Zei ik: "Klopt, dat had ik ook!"

Boodschap van algemaan nut
Beste ouders
Zoals er te lezen stond in het vorig kazakske gaan wij deze maand oud ijzer
inzamelen bij deze wouwen wij vragen of dat jullie dat wouwen bijhouden voor
ons tot dat wij het komen hallen. Wij zijn al blij met de kleinste zaken gande
van een ijzere bijs tot bevoorbeeld een zak met lege blikjes ice tea of wat oude
elektriciteit kabels die niet meer gebruikt worden of dit kan ook gaan over een
paar oude kopere buizen die toch maar stof liggen te vangen in de garage en
nog zoveel meer. Moest je toevallig thuis zo iets hebben liggen zouden wij al
heel blij zijn dat wij dat zouden mogen hebben om onze knimkas wat te spijzen
zodat we toffe zaken kunnen doen op het aankomende kamp.

Alvast hartelijk bedankt
Groeten

De tofste leiding

Fotocorner

Deze maand krijgen jullie enkel de uren voorgeschoteld van de activiteiten. Wat we gaan
doen en wat je moet meenemen komt pas een half uurtje op voorhand op de algemene
facebook pagina van onze KSA.
Het thema van deze maandplanning is dus dan ook DE STOEL.
We zetten dus een half uur voor de activiteit een foto op facebook van waar de stoel zich
bevind. Er komt dan ook bij te staan wat we gaan doen en welk voorwerp je moet
meenemen.
Wie eerst is krijgt ook een echte prijs !

Zaterdag 3 maart : 14u – 16u30
Zaterdag 10 maart : 14u – 16u30
Zaterdag 17 maart : 10u – 16u30
Zaterdag 24 maart : 13u50 – 16u40
Zaterdag 31 maart : 9u – 19u

31 maart
2018
Ledenuitstap naar
de zoo
Beste KSA’ers en ouders,
Dit jaar gaan we een paar maanden eerder dan andere jaren op onze ledenuistap. We gaan
niet zomaar even ergens naartoe, nee hoor !
We gaan met de trein naar de Zoo van Antwerpen.
Met z’n allen spreken we af aan het station van Turnhout om 9u.
We komen ’s avonds dus ook aan, aan het station van Turnhout, om 18u50.
Aan deze leuke dag hangt een prijskaartje van €25.
Wat neem je best mee ?
•
•
•
•
•
•
•

Een rugzak
Een drankje
Koek
Lunchpakket
Een jas als er slecht weer voorspeld wordt
JE UNIFORM natuurlijk !
Een uitgerust gezichtje om er een dikke glimlach op te plakken

Inschrijven gaat tot en met zaterdag 24 maart
We hopen al jullie gezichtjes op de trein te zien richting Antwerpen.
Groetjes van de Leiding !
Mijn kind :

………………………………….

Van de groep : …………………………………..
Gaat mee op de ledenuitstap en de €25 is
overgemaakt op de KSA rekening
BE32 7330 4464 6302
handtekening ouder/voogd :

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.
Belangrijke data:
Weekends
- Piekrie: 21-22 april
- Leeuwkes: 16-18 maart
- Joro: 9-11 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
Ledenuistap 31 maart
• 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

Hier is nog een PieKrie’tje met een
schattige snuit,

En ook het kazakske van maart is weeral
uit!

