Beste leden, ouders en sympathisanten

Met nu ook het eetfestijn, de ledenuitstap en al 2 weekends achter de rug komt het einde
van het jaar al bijna in zicht. De Knim, PieKrie en SJO kunnen nog aftellen naar hun weekend,
voor de Joro’s en leeuwkes is het aftellen naar het kamp nu wel echt begonnen. Ook de
leiding is al aan het aftellen maar staan ook nog te popelen om van de laatste 3 maanden 3
fantastische maanden vol met leuke zaterdagnamiddagen te maken.
Zoals altijd kan u in dit kazakske de activiteiten voor de maand april vinden en kijken wat
jij/je zoon of dochter de vorige maand allemaal heeft gedaan!

Veel leesplezier
De leiding

Maandplanning PieKrie
april
Vandaag gaan we het eens een keer groots aanpakken. We
gaan eens massaspelen houden!! Ben je benieuwd wat dit
allemaal inhoudt? Kom dan zeker om 10u naar ons lokaal.
Hopelijk kunnen jullie om 12u weer naar huis gaan om te
stoefen tegen de mama en papa.
Kijk eens naar buiten, kijk eens wat voor een goed weer het
is! Jullie weten vast ook wat dit betekent. De lente is nu
volop bezig nieuwe bloemen te laten bloeien, maar er is een
groot probleem. Er zijn een hele boel bloemetjes verdwenen!
Wie zou dat toch hebben gedaan? We hebben jullie hulp nodig
om uit te zoeken wie het gedaan heeft! Dus kom zeker om
14u naar het lokaal. Dan kan de leiding samen met jullie het
grote bloemenraadsel oplossen. Om 16:30 mogen jullie aan de papa en
mama gaan verklappen wie de bloemen heeft gestolen.

Jaja, lieve PieKrie’tjes jullie hebben het goed gelezen! Het is weer zover,
ons jaarlijks weekend komt er aan! Dit gaat door in Vosselaar. Meer info
over deze twee super-toffe dagen kan je vinden in ons weekendboekje dat
de leiding nog zal meegeven.
!ACTIVITEIT OP VRIJDAG! Vandaag is het alweer de
laatste activiteit van de maand april. Daarom gaan we
vandaag eens iets anders doen dan anders. Wat we gaan
doen is nog een verrassing. Dus kom tegen 18:30 naar
ons lokaal. Om 20:30 mogen jullie aan mama en papa
gaan vertellen wat jullie allemaal hebben gedaan!
Dat was het dan weer, tot de volgende keer!

Groetjes van de tofste leiding
Ruben, Kirsten, Dries, Gert-Jan en Bo

Maandplanning leeuwkes
Vindt in de woordzoeker wat we gaan doen in april! Op de volgende pagina
staat meer informatie over hoelaat en waar we afspreken.

Zaterdag 7 april: 11-letterig woord
Ga op zoek naar het 11-letterige woord in de woordzoeker. Vandaag
spelen we met alle groepen van de KSA samen. Kom zeker om 10u naar
het lokaal om samen de dolste avonturen te beleven. Om 12u moeten
we helaas weer afscheid van jullie nemen, maar kunnen jullie nog
genieten van een welverdiende paasvakantie!

Zaterdag 14 april: 7-letterig woord
Ga op zoek naar het 7-letterig woord in de woordzoeker.
Vandaag gaan we veel met balken moeten sleuren en
putten boren. Kom om 14u naar ons lokaal en laat je
knooptalenten in jezelf naar boven komen. Om 16u30
hebben we hopelijk een mooie constructie gebouwd en
deze ook weer netjes terug opgeruimd. Tot dan!
Zaterdag 21 april: 15-letterig woord
Ga op zoek naar het 15-letterig woord in de
woordzoeker. Je bent welkom om 18u30
aan ons lokaal. Vergeet zeker niet een
(gezelschaps)spelletje mee te brengen. Om 20u30
mag je weer huiswaarts keren en heb je hopelijk veel gewonnen.
Wij zijn alvast benieuwd wie de leiding kan verslaan.
Zaterdag 28 april: 10-letterig woord
Ga op zoek naar het 10-letterig woord in de woordzoeker. We
spreken om 14u op het speelpleintje aan de overkant van de
minigolf (stadionlaan Beerse). Welk leeuwke kan het beste zwaaien en zo het
balletje juist mikken. De leiding staat al vast klaar om jullie uit te dagen. Om
16u30 zijn hopelijk alle balletjes juist gemikt en kunnen we afscheid nemen,
ook dit zal op hetzelfde speelpleintje zijn.

Groetjes jullie favoriete leiding
Pieter, Gijs, Eveline, Ksander en Lauren
Kan je deze woorden ook vinden in de woordzoeker?
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Jaaaaawel beste Joro’s, hier zijn we weer met een nieuwe maand vol leuke en coole
activiteiten speciaal voor jullie! Maar jullie krijgen de activiteiten niet zomaar cadeau! In
deze maandplanning wordt jullie kennis getest over de KSA, als je de vraag juist hebt zal je
de juiste activiteit vinden, heb je de vraag fout dan zal je de foute activiteit vinden. Geen
paniek, de plaats en uur zijn altijd hetzelfde per vraag dus mocht je het fout hebben sta je
die zaterdag toch zeker op de juiste plaats op het juiste uur! SUCCES!!

Zaterdag 7 april: Van 10u tot 12u aan het lokaal!
Hoeveel leiding telt de KSA exact?
a) 20 → Massaspelen
b) 19 → Laddercompetitie
c) 21 → Cowboys en Indianen

Zaterdag 14 april: Van 14u tot 16u30 aan het lokaal!
Waarvoor staat de afkorting KSA?
a) Katholieke studenten animatie → Paracomandotocht
b) Koninklijke studenten actie → Het rode draad spel
c) Katholieke studenten actie → Eurotrip

Zaterdag 21 april: Van 14u tot 16u30 aan de ingang van de
BAB school!
Hoeveel tweelingen zijn er in de leidingsploeg?
a) 1 → Turnen
b) 0 → Het grote scholen spel
c) 2 → Dorpspel

Zaterdag 28 april: Van 14u tot 16u30 aan het lokaal!
Hoeveel eerstejaars leiding zijn er?
a) 3 → Appel en ei tocht
b) 4 → Waar is pommelien?
c) 5 → Schattentocht

Groetjes van de aaaaallercoolste leiding!
Charissa, Pommelien, Lukas en Seppe

Maandplanning Knim April
Alle activiteiten zijn van 14u tot 16u30 aan het lokaal, behalve de massaspelen die zijn van
10u tot 12u aan het lokaal en voor het weekend komt er nog info!

Zaterdag 7 april
Vandaag gaan we nog eens met heel de jeugdbeweging samen een acitviteit doen:
MASSASPELEN! Kom zeker naar het lokaal om 10u, met volle moed om te laten zien wie de
beste ban is! Om 12u mogen jullie voldaan weer naar huis vertrekken.

Zaterdag 14 april
Vandaag is het de grote dag. Vandaag mogen jullie laten zien wat jullie de voorbije maand in
elkaar hebben gestoken, onze fuif! Neem zoveel mogelijk familie en vrienden mee, om er
een toffe avond van te maken en om onze kas bij te spijzen!
We verwachten jullie om 18u aan de korridor met alles wat jullie nodig hebben. Versiering
en dergelijke kan je dus in de namiddag nog gaan halen. Als je vervoer nodig hebt, mag je dit
zeker vragen aan de leiding.

Zaterdag 21 april
Vandaag zal het zowel voor jullie, als voor ons een verassing zijn wat we gaan doen. Hou dus
zeker de facebookpagina in de gaten om te weten waar je wanneer verwacht wordt.

Zondag 22 april – zaterdag 28 april
Deze week is het leefweek! Jullie hebben ondertussen de planning al gekregen, dus weten
wat er te doen is. Nog even kleine mededeling:
Op woensdag en vrijdag zijn er activiteiten gepland waarbij leden die niet aan de leefweek
deelnemen, mogen komen. Bekijk zeker de planning voor de uren.
Vrijdag sluiten we met zen alle de leefweek af met een bbq en filmavond. Leden die willen
mogen dan ook blijven slapen.

Groetjes Tonny & Kato

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.
Belangrijke data:
Weekends
- Piekrie: 20-22 april
- Knimmers: 27-29 april
- Sjo: 18-21 mei
Kamp
- Piekrie kamp: 4-7 juli
- Groot kamp: 18-28 juli
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 zijn nog een hele groep coole
KSA’ers bijeen,

En nu bent u weeral door het kazakske
van april heen!

