Dag KSA-ers!
De start van het nieuwe werkjaar was alweer een knaller van formaat! Met jullie grote
opkomst op elke activiteit, hebben we er al super toffe zaterdagnamiddagen op zitten.
We komen stilaan in de koudste periode van het jaar, dus vragen we jullie om de kindjes met
warme kleren naar de KSA te sturen.
Nu de Sint uit het land is & de kerstperiode begint, wensen we jullie alvast fijne feestdagen!
Ook op de KSA vieren we kerst. Ons kerstfeestje gaat door op 23 december (verdere info
volgt in dit boekje)! Aarzel zeker niet om onze oudste groep, de kim, te gaan bewonderen op
de kerstmarkt in Aalter (17 december).
Helaas is er op 30 december geen activiteit.
Ook bij het begin van het nieuwe jaar zitten we niet stil. Zo gaan we volop beginnen oefenen
aan ons ouderfeest! Dit gaat door op zondag 4 maart. Op zaterdag 3 maart houden we een
generale repetitie. Houd deze data dus zeker vrij in jullie agenda.
Na het ouderfeest komt traditiegetrouw onze bloemetjesverkoop. Deze zal dit jaar
doorgaan op 17 maart.
Stevige KSA-groeten,
Jullie hoofdleiding
Matthias & Marie
Wist je dat…
-

De leiding graag samen liedjes zingt?
De KSA volgend werkjaar 50 jaar bestaat?
Er een spetterend feest zal zijn?
De keuken nu écht bijna af is?
De Tieners vorig jaar op kamp figureerden in een Balense topfilm met Dieter uit
Thuis?
De leiding zich goed geamuseerd heeft om leidingsweekend?

Jules César was
een zeveraar!
- vergadering
REBMECED 61 GADRETAZ

REBMECED 9 GADRETAZ
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Napoleon sta
stil!
- vergadering

HO, HO, HO
ZATERDAG 30
- vergadering!
Kerstfeestje van 19u DECEMBER
tot 21 ! Breng een
Geen activiteit
cadeautje mee van
ongeveer 5 euro
REBMECED 32 GADRETAZ

ZATERDAG 06 JANUARI

Keizer Karel was
een sjarel!
- vergadering

ZATERDAG 13 JANUARI

De koning komt!
- vergadering

ZATERDAG
27 JANUARI

Hoeveel stenen
had Einstein?
- vergadering

Plop vertelt een
mop
- vergadering

ZATERDAG
03 FEBRUARI

Plato at een
frisko in den disko
- vergadering

IRAUNAJ 02 GADRETAZ

ZATERDAG
10 FEBRUARI

Elvis Presley nam
een selfie!
- vergadering

ZATERDAG
24 FEBRUARI

Zeus had een
grote neus
- vergadering!

ZATERDAG
03 MAART

Generale
repetitie
ouderfeest!!
ZONDAG
04 MAART

16/02 - 18/02

We gaan op
weekend!!
(verdere info
volgt nog)

ouderfeest!!
Verdere info volgt

Alle activiteiten gaan door
van 2 tot 5 op de Sjelter, tenzij
anders vermeld.
Hoogachtend, uw leiding:
Willem, Bert, Cora, Karsten,
Eline en Tuur

SLOEBERS DOORHEEN
DE TIJD!
09/12
Sloeber Sapiens
23/12
Jezuske is geboren
kerstfeestje!

16/12
Asterix zoekt
Obelix

Verder in het boekje meer info!

06/01
Ridders
Jonkvrouwen
Kom verkleed!
20/01
Ontdekking van
Sloebermenistan
Avondactiviteit van 18u30-21u00!

30/12
Geen activiteit!
13/01
In de sahara tussen
2 kamelen...
Avondactiviteit van 18u30-21u00!

03/02
Yippie Ya Yee
vergadering
17/02
World War III
03/03
Generale repititie
voor ouderfeest
Verdere info volgt

27/01
Arrr-vergadering
10/02
Peace man!
Kom verkleed als hippie!

24/02
Sloebers to the
future!
04/03
Ouderfeest!
Verdere info volgt

Alle activiteiten gaan door van 14u-17u op
de Sjelter, tenzij anders vermeld.
Groetjes de sloeberleiding!

één

canvas

6 december: Winter is
coming vergadering

16 december: Zed is
dead vergadering

23 december: Kerstfeestje
breng een cadeau
van 5 euro mee
verdere info zie boekje

30 december:
Geen activiteit

6 januari: There's a tiger
13 januari: Gimme
in the bathroom
your best shot
vergadering
vergadering
van 19u tot 21u
20 januari: McLovin
vergadering
van 19 tot 21

vier

Q2

27 januari: I am batman
vergadering

3 februari: I am the king
of the world vergadering

10 februari: Expelliarmus
vergadering

17 februari: Why so serius
vergadering

24 februari: Arrividerci
vergadering

3 maart: Generale repetitie
verdere info volgt

4 maart: Ouderfeest verdere info volgt

Alle activiteiten gaan door op de sjelter van 14 tot 17 uur tenzij anders
vermeld.
groetjes de tienerleiding

23 december: kerstfeestje!

Kerstmis, altijd een feest!! Het kerstfeestje gaat
door van 19 u. tot 21u. op de Sjelter.
Breng een cadeautje van maximum 5 euro mee 

Opgelet! Attention! Achtung! Watch out!
Zaterdag 30 december is er geen activiteit.
De leiding wenst jullie alvast prettige feestdagen!

4 maart = ouderfeest!
Joepie!
Planning
Zaterdag 03/03
Kabouters + Sloebers
Hoe laat? 08.30 u.
Waar? Gemeentehuis Aalter
Tieners+ Jim + Sim+ Kim
Hoe laat? 09.00 u.
Waar? De Sjelter

Zondag 04/03
8.30 u.: alle leden aanwezig
9.30 u.: deuren gaan open
10.00.: aanvang van het ouderfeest

DE SIM

9 december

De Simt is weg

16 december

23 december

Sim om te zien vergadering

Kersimfeestje - van 19u tot 21u
Verdere info in boekje

30 december

6 januari

De 3 Simmelingen

13 januari

20 januari

Geen activiteit 

Ongeluksim vergadering
Van 6u tot 9u (‘s morgens)

Sim at the movies – van 19u tot 21u

27 januari

Simpel gerechtje – van 11u tot 14u

3 februari

10 februari

De Sim gaat schaatsen!
Verdere info volgt

17 februari

24 februari

Sim3 vergadering

Simweekend!
Verdere info volgt

Simsalabim vergadering

3 maart

Generale repetitie ouderfeest!
Verdere info volgt

Alle activiteiten gaan door van 14u-17u op de Sjelter, tenzij anders vermeld!
Groetjes Marie, Thieme, Arnout, Daphne en Evi

Kim:
9 december: Wallstreet vergadering

16 december: Prison break
vergadering

17 december: Kerstmarkt

23 december: Kerstfeestje 19u op de Sjelter

30 december: Geen activiteit

6 januari: Nieuwjaarsreceptie: Kom met je chicste kledij
(19u-21u)

13 januari: Dauwtocht 6u op de Sjelter (tot 9u)

20 januari: Kookactiviteit om 18u op de Sjelter

27 januari: Kim goes kabouters! (Meer info volgt)

3 februari: Streep wil racen
10 februari: Pokémon vergadering

16-18 februari: Weekend

24 februari: Amélie Lens is de beste dj van het land-vergadering

3 maart: Generale repetitie!
4 maart: Ouderfeest

Groetjes
Sarah,
Alexandra,
Patje en
Simon!

