Beste leden, ouders en sympathisanten

We zitten ondertussen al in de tweede maand van 2021. De -12 jarigen amuseren zich elke
week op onze KSA terreinen, de +12 jarigen moeten het nog een tijdje met online
activiteiten doen, die weliswaar ook altijd de moeite waard zijn om mee te doen!
Ook zo zal het verder gaan in de maand februari. Maar niet getreurd knimmers en sjo’ers,
beterschap is op komst! Zoals elke maand heeft de leiding weer allerlei leuke activiteiten
voor jullie in petto. Ook vind je in dit kazakske leuke spelletjes, puzzels en wist je datjes!

Veel leesplezier
De leiding

Maandplanning PieKrie
Zoek de bijpassende helft van het hartje om erachter te komen wat
we gaan doen.

Zaterdag 06/02
14:00 tot 16:30
Aan het lokaal

Zaterdag 13/02
14:00 tot 16:30
Aan het lokaal

Zaterdag 20/02 (14:00-16:30)
Aan het lokaal

Zaterdag 27/02
14:00 tot 16:30
Aan het bos de Epelaar

Superheldenspel:
Kom verkleed!!

Dubbele birthday bash:
Kobe en Merel zijn jarig,
dit gaan we vieren!!!

Bosspel: Vandaag gaan
we ons amuseren in het
bos de Epelaar!

Valentijnspel: Vandaag
spelen we een spel vol
liefde!

Maandplanning Leeuwkes Februari
Hoi Hoi stoere Leeuwkes, de maand februari is aangebroken en daarom hebben we
ook deze maand voor jullie super coole activiteiten voorzien! Kan jij de rebussen
oplossen en zo te weten komen wat we deze maand allemaal gaan doen? De
leiding heeft er alvast zin in en hoopt dat jullie massaal aanwezig zullen zijn!
Zaterdag 6 februari:

Brrrr, amai het is koud seg! Mijn goede vrienden, de Eskimo’s, zullen ons wel warm houden in
hun huisjes. Maar wacht is… waar wonen die eigenlijk? Wel beste Leeuwkes, vandaag gaan we ….
Kom voor deze activiteit om 14u naar het lokaal en om 16u30 mogen jullie weer huiswaarts
keren.
Zaterdag 13 februari:

Oh ik ben zooo verliefd, mijn hartje klopt zo snel als ik aan hem/haar denk! Oké beste
tortelduifjes, wij hebben vandaag speciaal aan jullie gedacht en daarom spelen we het enige
echte … Als je ook zo nieuwsgierig bent naar wat deze activiteit juist inhoud, kom dan zeker om
14u naar het lokaal. Om 16u30 mag je met vlindertjes in je buik en een liefje terug naar huis
gaan.
Zaterdag 20 februari:

RAILS

Kom jij ook zo graag verkleed naar de activiteiten als leidster Robine? Dan hebben wij super
goed nieuws want vandaag mogen jullie je beste verkleedskills boven halen! Doe verkleedkleren
aan want we gaan het … spelen. Wij verwachten jullie vandaag om 14u aan het lokaal, en met
spijt in ons leidingshart moeten jullie ons al om 16u30 verlaten om terug naar huis te gaan 

Zaterdag 27 februari:

Oh nee, gaan we wel op tijd klaar geraken want we hebben maar 60 seconden de tijd? Wel deze
vraag gaat in je hoofd om omdat we … gaan spelen. Ben jij benieuwd naar wat we precies
vandaag gaan doen, kom dan om 14u naar het lokaal. Nadat jullie een antwoord hebben
gekregen op deze vraag mogen jullie om 16u30 terug naar huis gaan.

Groetjes van jullie toffe leiding!!!

Nog wat leuke fotokes!

Spelletjes
Wij willen zeker niet dat jullie je deze maand gaan vervelen daarom hebben wij nog wat
spelletjes voorzien!
Oei, oei, oei… Leidster Nette moet snel naar haar fitness! Kan jij haar helpen de weg te vinden?

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… Kan jij de verschillen zoeken in de stal bij rendier Sven?

Kan jij raden wat het lievelingseten van de Leeuwkesleiding? Verbind de leiding met het lekkere
eten…

Maandplanning joro’S !
6 februari: Wie is mijn leiding nu weer?
Wie o wie was mijn leiding nu weer?
Kom er achter aan het lokaal van 14-16:30u.
13 februari:
Valentijnspel
Wie is jou ware liefde?
Je gaat hem/haar vinden aan het
lokaal van 14-16:30u.

20 februari: Ridders en prinsessen spel
Wil jij een echt ridder of prinses worden? Kom dan
verkleed naar het lokaal om 14u en keer huiswaarts als een
echte ridder of prinses om 16:30!

27 februari: Real life among us
Vandaag gaan we het bekende spel among us spelen.
Wij wachten jullie op aan het einde van de Pastoor
Woestenborghslaan in Vosselaar achter de kerk om
14 u en jullie ouders mogen jullie om 16:30 ophalen achter de
kerk van vosselaar.

GROETJES VAN JULLIE LEUKSTE TOFSTE
LEIDING
JORDY,RUBEN,BIRTHE,SIMON,KATRIJN,
CHEYENNE

SPELLETJES

Vandaag gaan we ons nog eens online
amuseren! We gaan gezelschapspelletjes spelen. We spreken zoals gewoonlijk
af om 14u in onze Discord, tegen 16u30 ronden we onze spelletjes af. Ken je
nog een leuk spelletje of heb je nog een leuk ideetje om online te doen met de
knimmers? Laat het dan zeker weten aan de leiding!
Morgen is het zover. Dan is het
VALENTIJN!!! Tijd om voor de persoon waar je op verliefd bent eens een
cadeautje te kopen dus. Maar voor het zover is hebben we nog een het-isbijna-Valentijn-spel klaarstaan voor jullie. We spreken zoals gewoonlijk af om
14u in den Discord :)
Vorige week was het startdag. Startdag
van wat?? Startdag van de wandelingen van Warme William! 3 wandelingen in
onze gemeente die uitgewerkt werden door de Jeugdraad van Beerse. Elke
wandeling heeft een eigen thema. Meer info kan je vinden op
www.jeugdraadbeerse.be. Daar zal je de wandelroutes kunnen vinden. We
raden ze zeker aan om eens een keertje te doen met de mamsie en de papsie,
broertje, zusje of knuffelcontact.
Zoek het volgende eens op: GOIV. De
leiding gaat iets gelijkaardigs uitwerken voor jullie! We hopen dat jullie massaal
afkomen voor deze online activiteit. 14u in den Discord! Be there or be ne
puttegraver!
We hopen jullie allemaal snel weer te zien!
Groetjes
Jullie leiding

Maandplanning SJO februari 2021
Gegroet SJO’ers, ook deze maand heeft jullie leiding weer een heleboel online spelletjes
voor jullie voorzien. Ontdekken jullie graat wat we gaan doen, los dan zeker de vragen op en
kom met zo veel mogelijk af naar de activiteit.
Zaterdag 6 februari (14:00 – 16:30 uur):
Wat is de naam van dit spel?
1) Snak.io
→ sneeuwwitje-spel
2) Snake.io
→ iglo’s bouwen
3) Slither.io
→ Super coole wandeling
4) Sliter.io
→ love island
Zaterdag 13 februari (20:00 – 22u00):
Hoeveel ogen staan er in totaal op een dobbelsteen?
1) 21
2) 22
3) 23
4) 24

→ 1 tegen allen
→ jump session
→ first dates
→ big brother

Zaterdag 20 februari (20:00 – 22:00 uur):
Wat weet je over Seppe?
1) Is ouder dan zijn broer Pieter
2) Is jonger dan zijn broer Pieter
3) Heeft eigenlijk 11 tenen
4) Verjaart op 17 december

→ Het
→ Huisje
→ Boompje, beestje
→ Rad

Zaterdag 27 februari (20:00 – 22u00 uur):
Wanneer is ons kamp?
1) 1 tot 10 juli
2) 18 tot 28 juli
3) 18 tot 29 juli
4) 17 tot 28 juli

→ Pisquiz
→ Laddercompetitie
→ Verbaasd zijn dat februari een vierkant is in de kalender
→ 10 keer pompen

Zo dit was het weer voor februari. Het belooft weer een fantastische maand te worden en
wij hopen jullie allemaal aanwezig te zien op de activiteiten, zoals jullie in het begin van het
jaar beloofd hebben
Groetjes van Lise, Seppe en Gijs

Kruiswoordraadsel

Fotohoekje

WIST JE DAT…
Heel veel piekrietjes heel goed
kunnen jumpen?

Na een lange vergadering tussen
de joro leiding de pannenkoeken
van de jongens er toch als
winnaar uitkwamen?

Nils van de joro’s 7
pannenkoeken kan opeten?

De leeuwkes veel te eten krijgen
tijdens de activiteit?

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
Leeuw: 5-7 maart
Joro: 12-14 maart
Knim: 7-9 mei
Kamp
Piekriekamp: 2-5 juli
Groot kamp: 18-28 juli
Ledenuitstap: 24 april
Joepie: 13-16 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 paar
leeuwkes in het zand,

En zo zijn we weeral aan de
laatste bladzijde aanbeland!

