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Beste leden, ouders en sympathisanten
De maand oktober staat alweer voor de deur. Onze 1ste KSA maand van dit
werkjaar is alweer gepasseerd. Gelukkig staan er nog 9 op ons te wachten en
kunnen we gewoon verder gaan wat we gestart hebben. Echte KSA’ers zijn
jullie ondertussen al. Aangezien iedereen ondertussen gedoopt is en kennis
heeft gemaakt met ons kermisweekend. Oktober is de maand van onze
uniformverkoop. Kom dus zeker eens een kijkje nemen op 1 oktober voor of
na de activiteit in ons lokaal.

We merken dat er de afgelopen tijd een trend is opgestart dat er steeds meer
en meer leden wekelijks een koek, of ander eten mee naar de KSA nemen.
Wij zouden graag vragen om dit niet te doen (ze komen niets tekort
zaterdagnamiddag); Een flesje water is natuurlijk wel altijd handig, zeker als er
een activiteit op verplaatsing doorgaat. In dit kazakske vindt u zoals altijd ook
de maandplanningen, spelletjes en wist je datjes. Veel leesplezier!!

Tot zaterdag,

De KSA-leiding

Maandplanning oktober Piekrie
Maak het liedje af: je ziet het begin van een liedje dat jullie allemaal kennen, bij het juiste vervolg hoort de
activiteit die we gaan doen die dag! De foto ernaast kun je gebruiken als tip .

1 oktober
Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven
1. Lang zullen ze leven in memoria: Daan en Hinte’s birthday bash
2. Lang zullen ze leven in de gloria: Bend en Simons birthday bash
3. Lang zullen ze leven in de logica: Senne en Stiens’ birthday bash
Jullie worden van 14:00 tot 16:30 verwacht aan het lokaal voor een
fantastisch feest!

8 oktober
Draai een keer in het rond, stamp met je voeten op de grond
1. Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht: Het grote
muziekspel
2. Stap nu rond als een gans, zo gaat de kabouterdans: Het niet zo muzikale
muziekspel
3. Draai 5 keer in het rond en stamp 10 keer op de grond: Het kleine
muziekspel
Vandaag worden jullie van 14:00 tot 16:30 verwacht aan het lokaal voor namiddag vol muziek!

15 oktober
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee dat is het niet!
1. Het is Mega Toby die je aan de hemel ziet: Het WK voetbalspel
2. Het is Mega Cindy die je aan de hemel ziet: De olympische spelenspel
3. Het is Mega Mindy die je aan de hemel ziet: Het Tour de France spel
Wie van de Piekrie’s is het sportiefste? Dat zullen we te weten komen
van 14:00 tot 16:30 aan het lokaal.

22 oktober
Vandaag is het helaas geen activiteit, want de leiding is op leidingsweekend ☹.

29 oktober
Ik zie een spook! Waar? Daar!
1. Wij zien het ook! Waar? Daar!: Het grote
Halloweenspel
2. Wij zien het niet! Waar? Nergens!: Het het-is-zo-goedals-november-spel
3. Ik zie het ook! Waar? Daar!: De herfstvakantie-staatvoor-de-deur-spel
Vandaag mogen jullie in je beste Halloween verkleedkleren
komen van 14:00 tot 16:30 aan het lokaal.

Groetjes van jullie leiding Bend, Daan, Hinte, Senne, Simon en
stien!!!

Spelletjeshoek
Oei oei de piekrietjes zijn verdwaald. Kan jij ze helpen om bij leider Daan te geraken zodat ze samen terug
naar het lokaal kunnen gaan?

Knip de puzzelstukjes uit en probeer de puzzel te maken, succes!!

Maandplanning leeuwkes
Zaterdag 1 oktober: Het mega toffe Baeten verjaardag spel + uniform verkoop
Jaja we beginne de maand oktober weer heel goed, want jaja jullie leiding Joppe
is jarig. Daarom gaan we er weer een keitoffe activiteit van maken. We
verwachten jullie om 14:00u aan het lokaal, jullie mogen weer huiswaarts keren
om 16:30u. (Joppe vindt het altijd leuk om een tekening te krijgen voor zijn
verjaardag, hint hint).
Zaterdag 8 oktober: het grote echte Leeuwe spel
Vandaag is het tijd om officieel echte leeuwkes te worden, daarom spelen wij Het grote echte
Leeuwe spel. Wij verwachten jullie om 14:00u aan het lokaal en jullie mogen weer huiswaarts
keren om 16:30u, hopelijk mogen jullie jezelf dan allemaal echte leeuwkes noemen.

Zaterdag 15 oktober: het grote dierentuin spel
Ja ja vandaag gaan we het grote dierentuin spel spelen. Er zijn een
paar dieren die hulp nodig hebben van echte dappere Leeuwe,
daarom mogen jullie allemaal verkleed komen als een dier, we
verwachten jullie om 14:00u aan het lokaal en jullie mogen weer
huiswaarts keren om 16:00u. Hopelijk kunnen jullie alle dieren
helpen met hun problemen.
Zaterdag 22 oktober: geen activiteit
Spijtig genoeg is er vandaag geen activiteit, maar we zien jullie graag terug volgende week!
Zaterdag 29 oktober Halloween spel
Vandaag is weer een keitoffe activiteit, want we spelen het keitoffe maar
griezelige Halloween spel. Wij verwachten jullie zo eng mogelijk verkleed
om 14:00u aan het lokaal, jullie mogen weer huiswaarts keren na een
keitoffe activiteit om 16:30u.

Groetjes van jullie allercoolste en mega toffe leiding
Joppe, Kobe, Senne, Sietse, Paepen en Angélique

Hier nog een spelletje. Help Paepen, hij heeft heel veel honger. Kunnen jullie hem helpen?

Hier nog 3 raadsels voor op te lossen?
1. Er staan 3 huizen in brand; een rood huis een geel huis en een groen
huis? Welke gaat de ambulance blussen?

2. Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden?
3. Hoe noem je een teek die van dansen houdt?

Maak het liedje af: je ziet het begin van een liedje dat jullie allemaal kennen, bij het juiste
vervolg hoort de activiteit die we gaan doen die dag! Om te weten van wie het liedje is moet

versie van een van deze gezelschapspelletjes spelen. Het belooft echt een super leuk spel te

Dit weekend is er helaas geen activiteit. Gelukkig kunnen jullie volgende week terug naar de

Maandplanning knimmers
RARARA wat gaan we weer allemaal doen deze maand? Lees snel verder en kom
het te weten!
Zaterdag 1 oktober: *intro van fur elise van mozart speelt* Vandaag is
het internationale muziekdag! We zullen de beentjes swingen op deze
geweldige activiteit! Jullie worden om 14h aan het lokaal verwacht en
mogen weer naar huis als muzikaal genie om 16h30!
Zaterdag 8 oktober: Vandaag vieren we Oktoberfest. EUUUJJJJJ Wil
je kunnen zeggen dat je weet wat een feestje inhoudt, kom dan naar
de activiteit om 14h. Om 16h30 kunnen jullie uitgefeest terug naar huis gaan.
Zaterdag 15 oktober: Vandaag gaan we sjorren! Weet je nog niet hoe dat moet?
GEEN PANIEK! Van mastworpen tot woelen, er zal iets mooi
gemaakt worden! We verwachten jullie om 14h en jullie mogen om 16h30 terug naar
huis als echte pro sjorrers. Hier alvast een foto om jullie mentaal voor te bereiden.

Zaterdag 22 oktober: Vandaag is het jammer genoeg geen
activiteit:(( De leiding gaat op weekend om elkaar beter te leren
kennen. Maar niet getreurd, volgende week zien jullie toffe
leiding al terug! (Hier wat zakdoekjes om jullie tranen mee af te
vegen)

Zaterdag 29 oktober: Vandaag is het Halloween
activiteit! Kom allemaal zo eng mogelijk verkleed
naar de activiteit om 14h en om 16h30 kunnen
jullie terug naar huis griezelen.

Spelletjes
Geef deze leuke tekening ingekleurd af aan leiding Toon en zeg dat hij
er bijna ouder uitziet en noem uzelf een grave knimmer!

Geef

Maandplanning Sjo
1 oktober
Waarschijnlijk zijn jullie deze week weer heel lui geweest, zoals
altijd… Gelukkig zijn wij hier om een beetje actie en reactie in
jullie leven te brengen!!! Je voelt het al aankomen, we starten
de maand oktober met een leuke klassieker namelijk ACTIE EN
REACTIE TOCHT!!! Wij staan om 14:00 op jullie te wachten op
de Grote Markt in Turnhout. Be there or be square!!!

Thuis in u bed
Blijven liggen

Actief zijn en naar
de grote markt komen

8 oktober
Vorige maand zijn we gestart met een beetje speeddaten, spijtig genoeg was dit nog niet zo’n groot succes
en hebben jullie nog een duwtje in de rug nodig om de liefde te vinden. Deze maand gaan we een stapje
verder en stappen we meteen in het huwelijksbootje! Maar een gewoon huwelijk zou maar saai zijn… Wij
nemen vandaag een risico en stappen blind het huwelijk in. Ben je al een tijdje aan het twijfelen om u in te
schrijven voor blind getrouwd dan is vandaag de dag voor jouw!!! Om 14:00 begint het experiment van de
liefde aan het lokaal, om 16:30 kunnen jullie hopelijk allemaal happily maried naar huis vertrekken!
15 oktober
Een KSA jaar is niet compleet zonder een goei boenk feesje van de sjo’ers en daar moet vergaderd voor
worden!! Kom tegen 14:00 met u beste ideëen naar het lokaal en zoals altijd mogen jullie om 16:30 terug
vertrekken.
22 oktober
De leiding is dit weekend om leidingsweekend, dus het is spijtig
genoeg geen activiteit
Ik hoor jullie al denken: “shit wa moet
ik nu doen op zaterdag :o”. Geen zorgen volgende week zijn we
gewoon terug met een normale zaterdag gevuld met KSA
de sjo’ers wanneer ze dit lezen

29 oktober
Gewoon golven is nog niet moeilijk genoeg en daarom dagen wij jullie uit met een All Sports Golf Battle!!!
Durf jij het aan dan zien wij jouw om 14:00 aan het lokaal.

Spelletjeeeee
Wij zijn benieuwd naar jullie meme skills, hopelijk zijn ze beter dan de onze!! Maak een leuke meme over
de sjo’ers en breng ze mee naar de activiteit! Misschien krijgt de beste meme maker wel een verrassing…
:o

Groetjes van jullie mega leuke, coole, knappe, lieve, slimme leiding
Gikster, sibster en katster!!!

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:
Kermisweekend: 16 - 18 september
Doop: 24 september
Uniformverkoop: 1 oktober
• 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

Wist je dat?
Robin van de joro's veel praat?
de sjo'ers extreem goed yoga kunnen?
leider Bend hard op Noa lijkt?
de leeuwkes zeer getalenteerd zijn?
de knimmers 4 van de 5 leiding met de start dag hadden
geraden?
liene van de sjo tegen drie bomen tegelijk kan botsen?
Jolijn van de joro's bijna altijd wint met schaar steen papier?
de Leeuwkes al een jarige hebben gehad?
de knimmers graag op kengi's gezicht tekenen?
alle Piekrie’s super enthousiast zijn op de activiteit?
Vince en Katrijn van de leeuwkes niet wakker te krijgen
zijn?
de meisjes van de joro's super graag haasje over doen?

de Piekrie de grootste groep is?
hendrik van de sjo kan
zetelwandelen?

Deze leeuwkes staan heel goed stil

En gelukkig is ons werkjaar nog maar pril!

