Beste leden, ouders en sympathisanten

Ondanks de corona periode waar we nu allemaal in leven, slagen we er toch in om online
heel wat KSA-gezichtjes te zien. Dat doet de leiding heel veel plezier! Wij als leiding zijn
ontzettend trots op jullie doorzettingsvermogen om de maatregelen te blijven respecteren.
Alleen zo krijgen we het virus klein!
Vanaf december zouden, volgens de regels die nu van toepassing zijn, de piekrie, leeuwkes
en joro’s terug fysiek activiteit mogen hebben. Voor de knimmers en de sjo zou de eerste
fysieke activiteit plaatsvinden op zaterdag 19 december. Uiteraard weten wij ook niet hoe de
coronacijfers nog gaan evolueren en of dit een invloed gaat hebben op deze regels. Hou dus
zeker onze facebookpagina en site in de gaten mochten hier wijzigingen in komen.
Maar goed, genoeg over corona! De leiding staat weer te springen om jullie ook in december
een maand bomvol leuke activiteiten te presenteren! Doordat het examens zijn voor zowel
leden als leiding kijk je best goed naar de datum en de uren van je activiteit. Deze kunnen
wel eens anders zijn dan normaal. Vervolgens vind je in dit kazakske natuurlijk ook leuke
spelletjes, raadsels en veel meer! Vergeet ook zeker niet om onze wist je datjes pagina
achteraan in het kazakske te bekijken!

Veel leesplezier
De leiding

Maandplanning piekrie december 2020
Ik weet echt niet meer
welke activiteiten ik nog
Moet geven aan die leuke
Piekrietjes.
Keanu was jij niet jarig?

Ja klopt!! Ik zal voor mijn
verjaardag een super tof, cool en
onvergetelijk spel van maken.

Ok super!! Dan hebben we een spel

genaamd: het Keanu is jarig spel.
Zullen we er een avondactiviteit van
maken?

Ja goed idee. Vrijdag 4 december om
18:00 aan het lokaal en om 20:00 is het
afgelopen.

Wat staat er op de planning
voor 12 december?

Zullen we een film
avond houden? Dat
heb ik altijd al eens
willen doen.

Super idee merel!
Welke film zullen
we spelen?

Dat blijft natuurlijk
een verassing!!!

Jullie worden terug
verwacht aan het lokaal
om 18:00, om 20:00 zal
de film afgelopen zijn.

Jullie mogen allemaal iets
lekkers meenemen om
tijdens de film lekker op te
smullen. Tot dan!!!

Omdat het vorige maand niet
is doorgegaan wil ik op 19/12
opnieuw het luchtballonspel
spelen.

Super idee Kobe! Dan kan
de piekrie alsnog een
echte luchtballonvaarder
worden.

De cursus ballonvaarder
start om 14:00 stipt aan
het lokaal en zal rond
16:30 afgerond zijn.

Top!!! Ik kan niet
wachten tot 19 december.

Met al die lockdowns
heb ik echt nog wel eens
zin in een kei tof feestje.

Zullen we voor de
activiteit van 26/12 een
kerstfeestje houden?

Leuk idee Noa!! Iedereen
mag ook een cadeautje
meenemen van max €3.

Het feestje gaat van
start om 14:00 en om
16:30 hopen wij dat
jullie uitgefeest zijn.

Natuurlijk gaat het
feestje door in ons lokaal.

Tot dan!!!

Spelletjes

Verbind de cijfertjes met elkaar.

Ook deze maand heeft de leiding weer een hele nieuwe maandplanning in elkaar gestoken.
Omdat we weten hoe slim onze leeuwkes zijn, geven we deze maand onze activiteiten niet
zo maar cadeau. We gaan testen wie de slimste leeuwkes zijn en hebben daarom de
puzzelronde van de slimste mens in een superleuke maandplanning gegoten. Puzzelen
maar!!!!!
4/12
Licht in het donker
Niet Pieter of Charissa
21 uur
Niet toon

19uur
Speciale lampen
Niet Senne
4 december

Witte kledij
Niet Nette
’ s avonds
Binnen activiteit

Combinatie 1 : tip Dit is wat we zullen doen deze activiteit
Combinatie 2 : tip : wanneer de activiteit plaatsvind
Combinatie 3 : tip Maar…. Deze maand staat in het teken van volgende leiding
12/12
The lego movie
Onesie

Lekker warm
Finding nemo

Schoolstraat
Madagascar

Woody
Parochiale pleinen

19u-21 uur
Doe je aan om te gaan
slapen
Zootropolis
Avondactiviteit

Combinatie 1: tip: je mag er eentje meebrengen dat je zelf graag kijkt
Combinatie 2: tip: kom gerust op deze manier naar de activiteit en breng een dekentje mee
Combinatie 3: tip : plaats en moment dat de activiteit door zal gaan
Extra tip: neem gerust iets lekkers mee om te snoepen en te drinken
19/12
14 uur
Rugby
Niet maandag
Duwen en trekken mag

MAAR…….
Niet dinsdag
Tijdstip
KSA- voetbal

Combinatie 1: tip: echte KSA spelletjes
Combinatie 2: tip : dag van de activiteit
Combinatie 3 : tip: tijdstip en plaats activiteit

Niet zondag
16u30
Draken en trollen
Lokaal

26/12
5 euro
Lekkere hapjes en drankjes
Namiddag
Voor zowel jongens als
meisjes

Gezelligheid
Inpakken
Lichtjes en kerstballen
2 de lokaal

14u-16u30
Feestje
voor onder de kerstboom
Dag na kerstmis

Combinatie 1 : tip: zo gaat iedereen met iets leuks naar huis
Combinatie 2: tip : wanneer ?
Combinatie 3: tip : wat gaan we doen ?
Extra tip : Om iedereen met iets leuks naar huis te laten gaan mogen jullie allemaal een
leuk cadeautje meebrengen dat zowel kan dienen voor jongens als voor meisjes

Jaja ook in de maand december hebben we weer twee leeuwkesleiding die jarig zijn,
namelijk leidster Robine en leider Pieter!!! Daarom mogen jullie deze twee KEI-leuke
tekeningen inkleuren en aan hen geven op de activiteiten in december!

Spelletjes
Jullie zijn nu al 3 maanden officieel leeuwkes, maar op wie van de leeuwkesleiding
lijk jij nu het meest? Kom het te weten aan de hand van deze quiz!
1) Wat is jouw lievelingsdier?
a) Jaguar
b) Mier
c) Buffel
d) Olifant
e) Hond
f) Kangoeroe
2) Welke activiteit vind jij het leukste om te doen op de KSA?
a) Dikke Bertha
b) Appel-en-ei-tocht
c) Kleiputtentocht
d) Rechtendoortocht
e) Master mind
f) Ochtendgymnastiek
3) Wat eet jij het liefst?
a) Ribbetjes met koffie
b) Boterhammen
c) Kebab
d) Kip met rijst en curry van op kamp
e) Lasagne
f) Alles met Nutri-score A
4) Wat is jouw favoriete bezigheid?
a) Voetbal
b) Gamen
c) Rugby
d) Mensen helpen
e) Badmintonnen
f) Fitnessen
5) Wat is jouw lievelingskleur?
a) Oranje
b) Appelblauwzeegroen
c) Blauw
d) Geel
e) Groen
f) Zwart
6) Wat wil ik later worden?
a) Bouwvakker
b) Groot
c) Boerin
d) Opvoeder-begeleider bij Het Gielsbos
e) CLB-medewerker
f) Fitnesscoach

A) Jij lijkt het meeste op

B) Jij lijkt het meeste op

C) Jij lijkt het meeste op

D) Jij lijkt het meeste op

E) Jij lijkt het meeste op

F) Jij lijkt het meeste op

Maandplanning Joro’s
Jaja beste joro’s, we zijn weeral aan de laatste maand van het jaar beland. Het was een
speciaal jaar, maar een jaar dat we mooi gaan afsluiten tijdens deze laatste maand vol
activiteiten!
Om de activiteiten van deze maand te weten te komen, moeten jullie de letters in de
juiste volgorde zetten tot je de activiteit van die week te weten komt. Niet panikeren, bij
elke maand staat er een tip voor moest je het echt niet vinden.

Vrijdag 4 december
De eerste activiteit om te ontcijferen is simpel:
ZIQU
Tip: het team die de meeste antwoorden juist beantwoord, wint de activiteit
van vandaag! Deze activiteit gaat van 19h tot 21h door aan het lokaal!

Vrijdag 11 december
ISOACN
Tip: Hier worden veel kaartspelletjes gespeeld. Je kan
er veel geld winnen, maar ook veel geld verliezen.
Vandaag zien we elkaar weer aan het lokaal, jullie zijn
welkom vanaf 19h en we zwaaien jullie weer uit om
21h.

Zaterdag 19 december
Woord 1: GIOL woord 2: UENWOB
Tip: namaken van huizen op de noordpool
Op deze dag gaan we onze beste bouwkunsten
bovenhalen, We starten op onze werf aan het lokaal
om 14h tot de plannen van de dag zijn afgewerkt
om 16h30!

Zaterdag 26 december
ETSKESFRET
Vandaag gaan we een goed feestje bouwen om de afgelopen
feestdagen te vieren! Jullie mogen met jullie mooiste kleren
en een cadeautje ter waarde van €5 naar het lokaal komen
van 19h tot we helemaal uitgefeest zijn om 21h. (Het
cadeautje moet voor zowel een jongen als een meisje kunnen
zijn)

Zo, dat waren al de laatste activiteiten van 2020. Niet getreurd, in 2021 komen er nog
super veel toffe momenten op de KSA!
De leiding kan alvast niet wachten tot alle supertoffe activiteiten en het megaplezante
kamp in 2021!
Fijne feestdagen aan alle joro’s en familieleden!
Jullie kapoenen en beste leiding

Jordy Cheyenne Ruben Katrijn Simon Birthe

Discord
Helaas zullen echte activiteiten nog voor een tijdje niet mogen… Maar
omdat wij met de knimmers toch graag elke zaterdag ons superhard
willen amuseren gaan wij toch verder met onze activiteiten maar online!!!
Zodat alles vlot kan verlopen hebben we beslist dat wij gebruik gaan
maken van Discord. Met deze software kunnen we gemakkelijk met elkaar
bellen en kunnen we ook berichten sturen naar elkaar. Enkele leden zitten
al in de groep maar voor degene die er nog niet inzitten zal er nog een link
via mail worden gestuurd waarmee je in de groep kan, je kan wel alvast een account
maken!!

5 december
Vandaag is er helaas geen activiteit gepland . De leiding wenst
jullie allemaal heel veel succes met de examens! Tot volgende
week!

12 december: filmavond
Vandaag gaan we met zijn alle een film
kijken!! Neem er een hapje en een drankje bij,
kijk al eens welke film je graag wilt kijken en
het belangrijkste van al: maak het jezelf goed
comfortabel! We verwachten jullie om 19:00
in de discord en wanneer de film afgelopen is
zal de activiteit aflopen!!

19 december: escape room
Willen jullie graag bewijzen hoe goed jullie kunnen
samenwerken en hoe slim jullie wel zijn? Dan is deze
activiteit perfect voor jou! Vandaag gaan we namelijk
een online escape room spelen!!! We verwachten
iedereen om 14:00 in de discord en de activiteit zal
duren tot de escaperoom is opgelost! Tot dan!

26 december: 1 tegen allen
Denken jullie dat jullie op tijd al onze opdrachten gaan kunnen
voltooien? Kom dan om 14:00 in onze discord en kijk maar of het
jullie lukt.. Als jullie voor 16:30 al de opdrachten hebben kunnen
voltooien zijn jullie gewonnen!! Maar we weten allemaal dat de
leiding dit zal winnen.. tot dan!

Als de activiteiten wel nog in het echt mogen doorgaan door versoepeling van de
maatregelen zullen we dit ook doen, dus hou zeker onze facebook en discord in het oog!!

Groetjes van jullie leiding
Alec, Sibe, Sietse, Bo, Klaas en Stien

Spelletjes
Alec heeft een hongertje, kunnen jullie voor hem de juiste weg uitstippelen
naar dat lekkere stukje kaas?

Ben je na deze doolhof nog niet uitgespeeld? Ga dan zeker naar volgende
link en maak daar de enige echte KNIMMERSPUZZEL!!!
https://puzzel.org/nl/jigsaw/play?p=-MMAnyjwJdW3k7LouT0T

Ohnee, door al dat jumpen zijn de letters van onderstaande woorden door
elkaar geschud!! Kunnen jullie de letters van de woorden terug in de juiste
volgorde zetten?
Tip: de eerste letters is steeds als hoofdletter geschreven

Sjo-kookboek december
4 december: knotsgekke online-midnightsnack
Ingrediënten
•
•
•

Computer/gsm
Internet
Veel goesting

Bereidingswijze
1.
2.
3.
4.

Zet je computer/gsm klaar om 19:30
Open de door de leiding doorgestuurde link
Vergeet niet de veel goesting toe te voegen
Sluit ten laatste om 21:30 je computer/gsm af

12 december: lunchpauze
Ingrediënten
•
•

Zakdoek
Beetje blijdschap

Bereidingswijze
1.
2.
3.
4.

Ga in een hoekje zitten
Ween heel hard omdat het geen activiteit is
Vang je tranen en snot op met de zakdoek
Wees daarna blij dat we elkaar volgende week terug zien

19 december: heerlijke verrassingssnack
Ingrediënten
•
•
•

Verrast gezicht
Goed humeur
Mondmasker

Bereidingswijze
1.
2.
3.
4.

Zorg ervoor dat je om 19:30 aan de Lilse Bergen bent en laat je verrast gezicht zien
Laat ten allen tijden je mondmasker opstaan en voeg je goed humeur toe
Geniet van de avond
Vertrek om 21:30 terug naar huis

26 december: feestelijke kerstbrunch
Ingrediënten
•
•
•

Kerstoutfit
Cadeautje van rond de 3 euro
1 ding om in de kerstboom te hangen

Bereidingswijze
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kom om 10u naar het lokaal
Versier de kerstboom met de versiering die je hebt meegenomen
leg je cadeautje onder de kerstboom
Show je mooiste kerstoutfit
Geniet van het eten dat de leiding heeft voorzien
Best om 12u huiswaarts keren en neem je gekregen cadeautje mee naar huis

Groetjes van jullie mega super coole en propere leiding
Gillende Gijs, Lieve Lise, Semmelende Seppe

De Speelkamer

Als voorbereiding op de joepie gaat Hinte
zelf al eens naar stad X wandelen, help
haar de weg te vinden!

De leiding weet dat jullie stiekem allemaal van kleuren
houden, sommigen in kleurboeken, anderen op hun lichaam
(kuch daan kuch). Gijs en Seppe zijn in december jarig, kleur
dus allemaal deze kleurplaat in en geef hem af!!

Ondanks de corona maatregelen is er weer heel wat gebeurd in het
leven van KSA Beerse, kom het hier te weten op de wist je datjes
pagina!
Jonah van de piekrie graag
yoga doet?

Leeuwkes goede
kampenbouwers zijn ?

De knimmers allemaal
vuilnismannen willen zijn?

Wist je dat...
De joro's pro's zijn in
het verkopen van
truffels?

Noor van de knim haar schoen was
kwijtgeraakt in een put?

Bend van de sjo zo een schrik heeft van een
bal dat hij gewoon op de grond valt als een
bal hem raakt?

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.
• Belangrijke data:
Weekends
Piekrie: 19-21 februari
Leeuw: 5-7 maart
Joro: 12-14 maart
Knim: 7-9 mei
Sjo: 26-28 februari
Kamp
Piekriekamp: 2-5 juli
Groot kamp: 18-28 juli
Ledenuitstap: 24 april
• 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

Hier zie je nog een hoop sjo’ers op
een tafel staan,

En het laatste kazakske van 2020 is
weeral gedaan!

