Beste leden, ouders en sympathisanten

We zijn ondertussen al oktober, de eerste maand is heel snel (en gelukkig
ook veilig) gelopen. Ook deze maand zal de leiding er alles aan doen om
op een veilige manier de leden een leuke zaterdagnamiddag te bezorgen.
Op zaterdag 3 oktober is het ook uniformverkoop. Je kan juist voor de
activiteit (13u30 tot 14u00) of na de activiteit (16u30 tot 17u00)
langskomen voor een uniform. Ons uniform bestaat uit:
•
•
•

Trui: 20 euro
T-shirt: 8 euro
Sjaaltje: 2,5 euro

Mogen wij er ook nog eens aan herinneren dat de knimmers en de sjo’ers
ook geen mondmasker mogen vergeten mee te nemen naar de activiteit.
Elk lid moet ook een drinkbus meenemen.

Tot op de activiteit en veel leesplezier!

De leiding

MAANDPLANNING PIEKRIE
Hallo, Piekrie’tjes! Mijn
naam is Vlad, de vleermuis.
Deze maand neem ik jullie
mee op een tour doorheen
de activiteiten van oktober.

De eerste zaterdag van de maand,
3 oktober, gaan we het Grote
Dierendagspel spelen. Verkleed
je dus als je favoriete dier!
Jullie worden verwacht om 14u
aan het lokaal en om 16u30
mogen ze jullie weer ophalen.
Vandaag is het ook
uniformverkoop!

De herfst is in het land: bomen
kleuren rood en oranje, blaadjes
vallen van de bomen,
eekhoorntjes zijn druk in de
weer… 10 oktober is het dus
hoog tijd voor de Herfst
Games! De leiding zal jullie om
14u aan het lokaal opwachten
en om 16u30 mogen jullie
terug huiswaarts keren.

Monopoly, Ganzenbord… wij
zijn deze spelletjes al wat
beu gespeeld daarom spelen
we 17 oktober ons
zelfgemaakte Coronabordspel! Deze activiteit zal
doorgaan aan het lokaal
van 14u tot 16u30.

Zaterdag 24 oktober gaan we
wafels verkopen om wat geld in
het laatje te brengen! Meer
informatie kunnen jullie vinden
in de brief achteraan in het
kazakse.

Snoep of je leven! 31 oktober
vieren we Halloween. Jullie,
stoere piekrie’tjes, worden
verwacht om 14u aan het
lokaal om lekker te griezelen en
om 16u30 mogen jullie moe
maar voldaan naar huis gaan.

Groetjes van jullie leiding
Kobe, Keanu, Noa, Timon, Merel en Toke!

Verbind de cijfertjes

Kleur de tekening zo mooi mogelijk in

Vind de juiste weg

Maandplanning Leeuwkes oktober
Beste Leeuwkes, we zijn al in de 2e maand van het jaar beland! Wat gaat de tijd toch snel…
met trots presenteert de leiding dan ook dat oktober TOON-MAAND is!! Daarom laten we nu
even Toon aan het woord om te vertellen wat we allemaal gaan doen deze maand, ga je
gang Toon!

Zaterdag 03/10:
Joepie! Vandaag doen we mijn favoriete soort balspelen, namelijk
kleine balspelen! We spreken hiervoor af om 14u aan het lokaal.
Jammer genoeg duurt de activiteit zoals altijd veel te kort en moeten
jullie om 16u30 alweer naar huis… Op deze zaterdag is het ook
uniformenverkoop, je kan dus ook voor of na de activiteit uniformen
passen/kopen.

Zaterdag 10/10:

Zoals jullie zien aan mijn outfit ben ik helemaal klaar om het spel van
vandaag te spelen: we spelen namelijk het grote kleine dwergenspel!
Hiervoor spreken we af om 14u aan het huisje van het bos ‘Den Epelaar’
(schrieken). Om 16u30 is de activiteit jammer genoeg weer gedaan en
moeten jullie terug naar huis. Ik kijk er alvast naar uit om de dwerg in
mezelf boven te halen!

Zaterdag 17/10:
Oei we zijn al op de 17e oktober!! Ik was nog druk bezig met op mijn tut te
zuigen, want vandaag spelen we namelijk het grote Toon-moet-groeienspel!! Ben je benieuwd wat dit spel precies is? Kom dan zeker om 14u
naar het lokaal. Om 16u30 zit de activiteit er weeral op en ben ik hopelijk
een beetje groter geworden. Tot dan!

Zaterdag 24/10:

Mmmh ruik ik nu wafels?! Dat eet ik echt supergraag! Dat betekent dat ik
geluk heb want vandaag doen we met de KSA een grote wafelverkoop!
Meer info hierover vind je in de brief achteraan in dit Kazakske!

Zaterdag 31/10:
Ik heb mijn toverhoed alvast opgezet, want vandaag spelen we het Ti-TaToonenaar spel! We beginnen met dit knotsgekke spel om 14u aan het
lokaal. Nadat jullie allemaal echte tovenaars zijn geworden mogen jullie om
16u30 weer naar huis. Het wordt een magische activiteit!

Spelletjes leeuwkes
Oktober is de maand waarin zowel leiding Toon als van leiding Nette verjaren. Hier
zijn kleurplaten om aan ze te geven als je zin hebt om ze in te kleuren!

Maandplanning Oktober
3 Oktober: Vandaag is het de verjaardag van Simon!!!! Daarom spelen wij het
grote Simon is jarig spel. Kom dus zeker allemaal van 2 tot half 5 naar het lokaal
en wie weet trakteert hij wel. Het is voor en na de activiteit ook uniform
verkoop dus je kan ook zeker een uniform komen passen.

10 oktober: Vandaag spreken we NIET aan het lokaal af maar aan de
Schrieken. Dit is het bos aan het einde van de industrie. We spreken hier af
want we gaan de kolonisten van catan spelen. Het is wel gewoon van 2 tot half
5.

17 Oktober: Oei oei oei! Boer Hans is zijn dieren kwijt en wilt deze graag terug
vinden. Willen jullie boer Hans helpen? Kom dus zeker naar het lokaal om 2 uur
en hopelijk heeft hij al zijn dieren terug gevonden tegen half 5.

24 Oktober: Vandaag gaan we wafels verkopen!!!! Neem dus zeker je beste
verkoop skills mee. Meer info hierover vind je in de brief achteraan in het
kazakske.

31 Oktober: Vandaag is het halloween. Wat is er beter dan een
avondwandeling op de dag dat alle geesten en spoken terug tot leven komen.
Zijde al bang??? Voor deze avondwandeling mee te maken moet je zeker om 7
uur naar de parking van de camping van de lilse bergen komen en dan mogen
jullie terug naar huis om 9 uur. Als ge nog durft tenminste.

Groetjes van jullie leiding

Spelletjes joro’s

Maandplanning Knimmers
3 oktober
Lokaal
14u-16u30

10 oktober
Lokaal
14u-16u30

17 oktober
Lokaal
14u-16u30

24 oktober
Lokaal
Zie brief

31 oktober
Lokaal
20u-22u

Zaterdag 3 oktober: De 2 foto’s vormen samen 1 woord: onze activiteit.

Tip: Kom zeker verkleed in thema. Vraag gerust hulp aan je mama, papa en
andere familieleden. Vandaag is het voor en na de activiteit uniformverkoop!
Zaterdag 10 oktober:
“Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen,
maar alles veranderde toen de vuurnatie aanviel. Alleen de Avatar, meester van
alle vier de elementen, kon ze stoppen, maar toen de wereld hem het meeste
nodig had, verdween hij. Honderd jaar ging voorbij en mijn broer en ik vonden
de nieuwe avatar, een luchtmeester, genaamd Aang. Zijn luchtstuurtechnieken
zijn geweldig, maar hij moet nog veel leren voordat hij anderen kan helpen.
Maar ik geloof dat Aang de wereld kan redden!”
De stad Ba Sing Sé is ingenomen door de vuurnatie. Door de hoge muren en
stevige verdediging, is het bijna onmogelijk om binnen te geraken. We hebben
een sterk team nodig om doorheen de verdediging te geraken. Kunnen de
knimmers goed genoeg samenwerken, zijn ze slim en sterk genoeg om de stad
te bevrijden van de vuurnatie?

Zaterdag 17 oktober: Deze afbeelding geeft je een tip voor de activiteit.

Zaterdag 24 oktober:

Zie brief achteraan in het Kazakske.
Zaterdag 31 oktober:

Sh*t, mijn GPS werkt niet meer. Ik heb geen signaal meer. Kunnen jullie mij
komen zoeken? Ik zou graag deze avond in mijn eigen bed willen slapen. Jullie
zullen naar mijn laatst bekende locatie worden gebracht. Daar mogen jullie
starten om mij te zoeken.

Groetjes van de tofste leiding!!
Alec, Sietse, Stien, Sibe, Klaas en Bo

Spelletjes voor onze knimmers

Oei, zien jullie dat ook? Het pad van het hart maakt rare kronkels. Helpen jullie
even om er door te geraken? Dat zou heel lief zijn ;)

Hey sjo! We zijn ondertussen al in de 2de maand van het werkjaar beland.
Jullie moeten de cijfers omzetten in letters van het alfabet om te weten
welke activiteiten we allemaal gaan doen. Succes!
a b c d e f g h i j
k
l
m n
o
p
q
r
s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
t
u
v
w
20 21 22 23

x
y
z
24 25 26

Zaterdag 3 oktober
20 5 13 16 20 1 20 9 15 14

9 19 12 1 14 4

Jaja je ziet het goed, vandaag spelen we ... ! Kom om 14u met zen allen
naar het lokaal! Om 16u30 mogen jullie allemaal weer naar de mama en
de papa. Vandaag is het net voor en na de activiteit ook uniformverkoop!
Zaterdag 10 oktober
19 5 1 18 3 8

20 8 5

19 5 16 16 9 5

Oei oei, we zitten dus met een probleem. Maar de sjo komt to the rescue!
We spreken af om 14u aan het lokaal. Om 16u30 zit de activiteit er weeral
op.
Zaterdag 17 oktober
17 (dit is gewoon een getal)

18 5 1 19 15 14 19

23 8 25

Dit spel is gebaseerd op een bekende serie! Ben je benieuwd wat dit
wordt? Kom dan om 14 u naar het lokaal! Om 16u30 mogen jullie naar
huis gaan.
Zaterdag 24 oktober
23 1 6 5 12 22 5 18 11 15 15 16
Voor meer info over deze activiteit, zie brief achteraan het kazakske!
Zaterdag 31 oktober
6 9 12 13 1 22 15 14 4
Vandaag doen we lekker lui, want het is ... ! Deze activiteit zal doorgaan
van 19u tot 21u aan het lokaal!

Kunnen jullie deze kleurplaat van temptation island zo goed mogelijk
inkleuren. Neem hem zeker mee naar de activiteit, want het kan voor
de beste tekenaar onder jullie wel eens een voordeel opleveren

Omdat de leiding had begrepen dat jullie niet allemaal even goed zijn
in cijfers, doen we het deze keren met symbolen. Slagen jullie er in om
deze social media-sudoku volledig op te lossen? Leidster Lise was hier
in ieder geval al niet slim genoeg voor, dus bewijs jezelf he mannen.

Leider Seppe en leider Gijs zijn bezig met het maken van een
vriendenboek. Zouden jullie hen willen helpen door dit te
vervolledigen en aan hen af te geven? Ze zijn zeer geïnteresseerd in
jullie interesses.

Beste KSA’er

Weet je nog de tijd van de vlaaienslag? Die dag dat we bij mensen thuis
aanbelden en probeerden zo veel mogelijk vlaaien (of pizza) te verkopen?
Awel, dit jaar gaan we dit opnieuw doen maar dan met wafels!
Om zo veel mogelijk wafels te verkopen hebben we natuurlijk jullie hulp
nodig! Deze verkoop zal doorgaan op zaterdag 24 oktober. Voor de
leeuwkes, joro’s, knimmers en sjo beginnen we de dag om 10u aan
het lokaal. Voor onze piekrie’tjes begint de verkoop om 14u, ook aan
het lokaal!
Na een hele voormiddag al verkocht te hebben, moet er natuurlijk ’s
middags ook gegeten worden. Daarom vragen wij om 3 euro mee te
nemen naar de activiteit.
Knimmers en sjo’ers mogen ook zeker geen mondmasker vergeten,
aangezien we heel de dag op pad zijn en andere mensen zullen
tegenkomen! Voor alle groepen geldt ook om een drinkbus mee te
nemen, zoals we dit altijd al deden op een normale activiteit.
We hopen zoveel mogelijker KSA’ers te zien en wafels te verkopen!

Tot dan!
Groetjes de leiding

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.

• 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 de leiding terecht. Dat kan met een
babbel aan het lokaal of natuurlijk via een mailtje:
hoofleidingksabeerse@gmail.com

• Op zaterdag 3 oktober is het uniformverkoop. Van 13u30 tot
14u00 of van 16u30 tot 17u00 kan je aan het lokaal een uniform
passen en eventueel kopen.

Hier zie je nog 2 KSA’ers met een mooie
snuit,

En het kazakske van oktober is weeral uit!

