Kazakske december
2021

Beste leden, ouders en sympathisanten

We zijn alweer in december aangekomen, De maand van sinterklaas, kerstmis, oudjaar en uiteraard ook
weer KSA-activiteiten! Ondanks de examens van sommige leden en leiding staan we ook deze maand weer
klaar om elke week aangenamer te maken. Let wel op dat hierdoor de activiteiten soms op andere
tijdstippen kunnen plaatsvinden.
We zijn ondertussen al aan de 4de maand van dit werkjaar, maar moeten jammer genoeg vaststellen dat
sommige leden nog geen lidgeld hebben betaald. Aangezien wij voor deze leden geen verzekering kunnen
voorzien tijdens de activiteiten vragen wij om dit zeker zo snel mogelijk in orde te maken. Het lidgeld
bedraagt 35 euro. Bij een 2de kind uit eenzelfde gezin is het 30 euro. Vanaf het 3de kind van 1 gezin is het
ons minimumbedrag van 25 euro.
Vanaf deze maand gaan wij ook terug de mondmaskerplicht invoeren op de KSA. Concreet betekent die
dat we aan alle ouders willen vragen om er 1 op te zetten bij het afzetten/ophalen van u kind(eren). De
leiding zal dit tijdens de activiteiten dragen en ook alle leden vanaf de joro’s worden met een
mondmasker verwacht op de KSA.
Het kazakske staat weer bomvol leuke spelletjes, de maandplanningen en wist je datjes. Vanaf deze
maand staan ook (bijna) alle weekenddata in het kazakske. Net als alle andere belangrijke data kan je deze
terugvinden in het infoblad achteraan. Tot slot wil de leiding iedereen nog prettige feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar wensen!

Veel leesplezier

De leiding

Maandplanning
December
Piekrie
Zaterdag 4/12: spelletjes namiddag
Vandaag doen we een spelletjesnamiddag, jullie worden om 14u
verwacht aan het lokaal en mogen om 16u30 weer huiswaarts
keren. Jullie mogen ook allemaal jullie favoriete gezelschapsspel
meenemen.

Zaterdag 11/12: filmavond
Deze avond gaan we een super dupper coole film kijken! Jullie
worden om 18u aan het lokaal verwacht om erachter te komen
welke leuke film we gaan kijken…. Spannend!! Jullie ouders
mogen jullie om 20u terug komen halen. Jullie mogen voor deze
activiteit zeker ook een snackje en/of een drankje meenemen.
Zaterdag 18/12: kerstfeestje
Vandaag is het ons grote Piekrie kerstfeestje en daar horen
natuurlijk cadeautjes bij! Neem allemaal een cadeautje mee
van €3 en kom om 18u naar het lokaal om samen met ons er
een leuk feestje van te maken! Om 20u is het spijtig genoeg
alweer gedaan en mogen jullie terug naar huis gaan met jullie
superleuk cadeautje!

Zaterdag 25/12: geen activiteit
Spijtig genoeg is het vandaag geen activiteit omdat het Kerstmis is, dus een goede vakantie en
hopelijk zien we jullie allemaal terug in januari!

Tot volgend jaar !!!!
Hier is nog een leuke kersttekening

Maandplanning Leeuwkes december

Heeeyyy allerliefste leeuwkes! Wij zijn
Sven en Olaf, maar dat wisten jullie
waarschijnlijk al wel. Deze maand heeft
jullie leiding weeral een bomvolle maand
met leuke activiteiten voor jullie
voorzien. En raad eens… Wij gaan jullie
rondleiden doorheen de hele maand
december!! Leuk he?

Zaterdag 4 december:

Yessss!!! Het is de eerste activiteit
van december! Vandaag spelen
we het mega zotte coole
bosspel op Hintes wijze. Zijn
jullie benieuwd wat deze activiteit
inhoudt? Kom dan zeker allemaal
van 14u tot 16u30 naar het bos
de Epelaar. De leiding zal jullie
allemaal opwachten op de parking
aan de inkom van het bos.

Zaterdag 11 december:
Ohnee, jullie leiding heeft deze week al
examens… ☹ Maar niet getreurd! Ze hebben
‘s avonds een filmavond voor jullie voorzien!
Kom zeker van 18u tot 20u naar het lokaal
voor deze rustige maar plezante avond!

Zaterdag 18 december:
Het is vandaag spijtig genoeg nog geen Kerstmis,
maar we willen die dag natuurlijk ook niet zomaar
voorbij laten gaan. Gelukkig nodigt de leiding jullie
van 19u tot 21u uit op het vervroegd
kerstfeestje aan het lokaal! Neem ook zeker
allemaal een klein cadeautje mee ter waarde van 4
euro.
Tot dan!

Zaterdag 25 december:
Vandaag is het geen activiteit, want jullie gaan
vandaag gezellig Kerstmis vieren. Geniet van deze
sfeervolle avond samen met jullie familie!!
Vrolijk kerstfeest allerliefste leeuwkes!

Vrijdag 31 december:
Joepieeee vandaag gaan we onze beste zangtalenten naar
boven
halen!
We
gaan
namelijk
samen
nieuwjaarszingen!! Kom allemaal om 9u naar het
lokaal en om 12u mogen jouw mama/papa je hier terug
komen ophalen.

Warme knuffels van jullie liefste leiding xx
Merel, Katrijn, Hinte, Klaas,
Seppe en Noa

Spelletjes

1

Kan jij de 20
verschillen vinden?

2

Los de rebus op!

3

geraak jij bij het
cadeautje?

MAANDPLANNING JORO'S
December

Vanaf december wordt
elke joro met een
mondmasker verwacht!

4 December :1tegen allen, boys VS girls edition
Jullie worden verwacht aan het lokaal voor een welbekend spel maar dan in een ander
jasje.
De activiteit duurt natuurlijk van 14u tot 16u30, en dan zullen we zien wie de beste zijn: de
boys of girls.

VS
11 December: koken met de Joro's
Vandaag gaan we eens een kook activiteit doen en gaan we eens zien wie er van de joro's
een keukenprinses is. Jullie worden verwacht van 9u tot 11u30 aan het lokaal en dan gaan
we eens zien wat we ervan kunnen bakken.

18 December: early b-day party Gijs
Vandaag gaan we de Gijs zijn verjaardag al vieren dus neem zeker jullie party benen mee.
Maak natuurlijk ook een tekening om Gijs wat gelukkiger te maken. We spreken aan het
lokaal af om 19u en om 21u mogen jullie uit gefeest weer huiswaarts keren.

31 December: Nieuwjaars zingen
31 December: Nieuwjaars zingen

Vandaag gaan we weer eens onze prachtige stemmen boven halen. Natuurlijk gaan we
Nieuwjaars
zingen.
We spreken
aanprachtige
de kerststal
af om 8u30
en halen.
jullie mogen
weergaan
naar we
huis
Vandaag gaan
we weer
eens onze
stemmen
boven
Natuurlijk
om
12u.
Nieuwjaars
zingen. We spreken aan de kerststal af om 9u00 en jullie mogen weer naar huis

om 12u.

De leiding wenst jullie prettige feestdagen en een jaar vol KSA-momenten

De leiding wenst jullie prettige feestdagen en een jaar vol KSA momenten

Groetjes van jullie leiding: Gijs, Kobe, Stien, Toon, Alec, Angélique en Jordy

Groetjes van jullie leiding: Gijs,Kobe,Stien ,Toon,Alec,Angélique,Jordy

Hier nog wat leuke foto's

Maandplanning knimmers december

Vanaf december
wordt elke knimmer
Maandplanning
knimmers
december
met een mondmasker verwacht!

Hellowkes knimmers, we zijn nu al aan de laatste maand van dit jaar beland! (ooohhhh ☹)
Maar niet getreurd, jullie leiding heeft weer mega grave activiteiten voor jullie klaarstaan!!
Hieronder vinden jullie een deel uit het poëzieboek van een zéér wijze man, genaamd the
one and only kerstman!!

Triple birthday bash

Vrijdag 3 December 2021

Als ik in mijn boek zo kijk,
ben ik eigenlijk echt wel rijk.
Misschien is het eens tijd voor een feest,
Jaja, ik ga tekeergaan als een beest.
Drie leiding van de KSA is jarig deze maand!?
Pieter, Keanu en Robine genaamd.
Dat moeten we dus driedubbel zo dik
vieren,
Ik voel het al: dat feest wordt gieren!
Weet je wat, ik nodig de knim ook uit,
En dan draaien we de muziek goe luid !!
Het lokaal wordt een echte volumebak,
En als je wilt, kom je in uw Johnnypak!
Om 19u gaan we kei hard gaan!
En om 21u is het jammer genoeg al gedaan ...

Glowing the dropping

Zaterdag 11 December 2021

‘s nachts dwaal ik door de nacht,
Goed oppassend voor een gracht…
In het donker zoek ik de weg,
En ik passeer al de huizen waar ik een cadeautje
leg.
Zo wandelen in het duister is maar gevaarlijk.
Het feit dat ik niet wordt aangereden is
wonderbaarlijk.
De volgende keer trek ik hopen fluo aan,
Dan zien ook de knimmers mij goed staan!!
( kom dus met zoveel fluo en licht als je kan verkleed)
Ik hoop dat jullie de weg even goed kunnen vinden als mij…
Want anders zijn jullie ouders niet zo blij…
Om 19u aan het lokaal zal onze tocht beginnen,
En om 21u mogen jullie terugkeren naar jullie gezinnen!!

Pre-Christmas brunch

Zaterdag 18 December 2021

Ik kan echt niet meer wachten op kerst.
En een goeie ontspanning tijdens de examens werkt
het best!!
Daarom bestel ik hier en nu,
de lekkerste maaltijd op het menu!
Eten doe je dus NIET thuis,
en ik zeg het al: we gaan voor geen examenbuis!
Neem zeker 3 euro mej,
en mijn favoriete film is ‘fifty shades of gray’.
Op zaterdag om 11 uur in ons lokaal gaat deze
brunch door,
mho, hoor ik nu in de verte een kinderkoor?
Uw lelijkste kersttrui mag je altijd aandoen
en mijn favoriete kleuren zijn rood en groen!!
Om 13u sluiten onze deuren,
en hopelijk heb ik jullie middag een beetje kunnen op fleuren!!

Graaf kinderkoor vormen

Vrijdag 31 December 2021

Do re me fa sol la si do,
Op deze vrijdag ga ik zingen, bro!
Ik haal mijn beste zangskills boven,
Welke noten ik kan halen, dat gaat je niet geloven!
Samen met de knimmers vorm ik een koor,
Om 9u beginnen we, en we gaan tot 11u30 door!!
We gaan rondgaan van huis tot huis,
Dus blijf zeker niet thuis!!
We gaan van start aan het lokaal,
En ik verwacht alle knimmers massaal!
Dit is alweer de laatste dag van het jaar,
En mijn gedichtje is nu klaar…

Groetjes van jullie leiding

Spelletjes
Leider Klaas heeft zich van maandplanning vergist en zit perongeluk in de maandplanning
van de Knimmers in plaats van die van de Leeuwkes. Haal jij hem hier weg? (Serieus Klaas,
vertrek nu is)

Look-a-likes!

Anne-Mieke Vandamme, Viroloog
Zweinstein

Leidster Robine wanneer er een nieuw album
nieuwe Van Clouseau uitkomt

Professor Zwamdrift, leraar

De rest van de wereld wanneer er geen
albums van Clouseau uitkomen .

Maandplanning sjo december
Simon is in bijberoep trouwe helper van de kerstman. Hij heeft de opdracht gekregen om
een vervanger te zoeken voor de rendieren, maar moet ondertussen wel de activiteiten
aankondigen voor de sjo. Hieronder ziet u het resultaat.
Vanaf december wordt elke sjo’er
met een mondmasker verwacht!
Wat?: Quiz
Wanneer?: 3 december
Waar?: Lokaal
Hoelaat?: 19u00-21u00
Wat?: Film
Wanneer?: 10 december
Waar?: Lokaal
Hoelaat?: 19u00-21u00

Wat?: Kerstdiner
Wanneer?: 18 december
Hoelaat?: 18u00-21u00
Waar?: lokaal

Neem 5 euro
mee zodat de
leiding een
lekker maaltijd
kan voorzien.

Wat?: Geen activiteit
Wanneer?: 25 december
Waarom?: Vrolijk kerstfeest!

Wat?: nieuwjaarszingen
Wanneer?: 31 december
Waar?: Kerststal
Hoelaat?: 9u00-12u00

Gelukkig
Nieuwjaar!!!

Simon

Toke

Senne

Spelletjes

Simon moet na zijn school snel naar huis voor zijn werk. Welke sjo’ers kunnen allemaal
de kortste weg vinden?

Hint: je moet op 34 uitkomen

Lien Van Hout van de piekrie heel eng
was verkleed met halloween?

De jongens van de joro’s eigenlijk
maar bangerikeen zijn?
Jutta van de leeuwkes de
KSA suuuuuuuper leuk vindt?

de knimmers echte Vine-kenners zijn?

Linde van de joro’s een groot rekentalent is?

Daan Donkers van de sjo waarschijnlijk nooit
meer met een jeansbroek naar de activiteit komt?

eigen liedje hebben gemaakt?
de knimmers in november een

Er een tweeling is in de

Halloween kostuums aan hadden?

op griezeltocht te gaan?

piekrie namelijk Lara & Neal?

de leeuwkes de mooiste

de knimmers totaal niet bang zijn om

de Epelaar te groot is om in 1 keer door
te wandelen volgens Joppe van de sjo?

2 april de sjofuif doorgaat in jeugdhuis den Beir?

De piekrie 42 leden heeft?

Wist je
je dat…
Wist
dat…

De jorobeker tot nu toe het vaakst
werd gewonnen door Brent?

de leeuwkes super slimme quizzers zijn?

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 en zijn ze dus ook niet verzekerd.
• Belangrijke data:
Ledenuitstap: 23 april
• Weekends
Piekrie: 12-13 maart
Leeuw: 25-27 maart
Joro: 4-6 maart
Knim: 18-20 maart
Sjo: 13-15 mei
• Kampen
Groot kamp: 18 – 28 juli
PieKriekamp: 4 – 8 juli
• 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

Deze broek is stuk

En wij wensen iedereen in 2022 veel geluk!

