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INFO 

Welkom in de KSAlmanak! 

Voor diegenen die het woordmopje niet meteen doorhadden, geen nood! De 
betekenis van het woord dat wij deden samensmelten met KSA vinden jullie 
hieronder in het cursief: 
  al·ma·nak (de; m; meervoud: almanakken): 1 jaarboekje 
Onze almanak verschijnt echter niet om het jaar maar ongeveer om de drie 
maanden. Dat wil zeggen dat jullie binnen een werkjaar 3 exemplaren zullen 
ontvangen: eentje in september, het volgende in januari en het laatste in 
april.  

Als u zoekt naar GSM-nummers, e-mailadressen of weblinks, zit u helaas in 
het verkeerde boekje te kijken. Daarvoor verwijzen wij u door naar de 
Wegwijs. 

Op de startdag (zaterdag 7 september) hebben jullie normaal beide boekjes 
ontvangen op papier. Indien dat niet het geval zou zijn, kunnen jullie nog 
steeds een exemplaar vragen aan de leiding op de eerstvolgende activiteit. 
Zolang de voorraad strekt, natuurlijk. 
Voor de vergeetkousen en sloddervossen onder ons, voorzien wij ook altijd 
een digitale versie die we via e-mail eenmalig verspreiden. En wie echt heel 
dringend op zoek is naar die ene GSM-nummer of datum kan gewoon naar 
onze website surfen en met een klik op de knop een nieuwe versie 
downloaden of weergeven. 

Inschrijven kan nog tot en met 1 oktober. Hoe moet dat dan? Heel simpel! 
Wij hebben op onze website (www.ksaeksaarde.be) een aparte afdeling 
voor alle inschrijvingen. Vul snel even de gevraagde gegevens in en wij 
voegen u meteen toe aan ons bestand.  
OPGELET! Om technische redenen moeten wij voor elk ingeschreven kind 
een verschillend e-mailadres registreren. U kan bijvoorbeeld al beginnen als 
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ouders elk uw eigen e-mailadres opgeven. Als dat niet mogelijk zou zijn, zal 
u helaas een nieuw moeten aanmaken. Onze excuses voor dit ongemak! 

Na overschrijving van €45 inschrijvingsgeld op BE 69 0682 0919 5378, bent u 
pas definitief ingeschreven. Wie niet ingeschreven is, is niet verzekerd en 
wordt ook niet toegevoegd aan onze mailinglijst. 

Wat staat er nu nog in dit boekje? Enkele nieuwtjes, algemene data en de 
kalender per groep. 

Voor en na activiteiten kunnen jullie steeds terecht in en aan ons lokaal bij 
de aanwezige leiding. U kan bij hen terecht voor aankoop van een KSA-
uniform (zie verder), binnenbrengen van inktpatronen en natuurlijk ook 
voor antwoorden op al uw vragen! Heb dus geen schrik en stap naar ons toe 
bij een vraag, opmerking of welke vorm ook van feedback. 

Wij proberen om drie activiteiten te geven op vier weken tijd. Die zijn op 
zaterdag van 14u tot 17u of op vrijdag van 19u tot 22u. De leiding heeft nog 
andere verplichtingen buiten de KSA dus er kan soms wat afgeweken 
worden, maar dat zal duidelijk in de kalender staan. De locatie blijft ook 
bijna altijd dezelfde. 
Sloebers, Leka’s en Joro’s spelen in en aan het lokaal in de Muylaertstraat 
(nummer 21 om precies te zijn). Jimmers en Simmers komen dan weer telkens 
naar de Burcht aan het voetbalplein. Wij vragen ook om steeds het juiste 
uniform aan te doen op activiteiten. 

Wat houdt dat in? De lagereschoolgangers dragen steeds een oranje sjaaltje 
(€3) rond de nek. Eens in het middelbaar mag (lees: moet) je een 
donkerblauw hemd (€25) dragen. Deze basiskledij kan je het hele jaar door 
kopen. Voor andere gadgets en opnaaibadges moet u nog even wachten tot 
op Vuurkorvenavond of kan je terecht op de website van KSA Nationaal. 
(https://www.ksa.be/webshop/ksa-nationaal) 
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NIEUWS 
Dag KSA’ers, ouders en sympathisanten. 
Joepie, een kersvers KSA-jaar staat voor de deur! Daarom willen we nu 
samen met u eens terugblikken op het vorige jaar en tevens ook al wat 
informatie en belangrijke data voor het volgende jaar meegeven. 

Leidingsploeg 
Wij zijn bijzonder trots om te mogen mee te delen dat er enkele nieuwe 
leiding is bij gekomen. De Knimmers van vorig jaar heb zich waardig 
bewezen en mogen zich nu officieel leiding noemen. Proficiat aan Aaron, 
Arno, Ayla, Ben, Esper, Freya en Robbe. Helaas wil dit ook zeggen dat er 
leiding gestopt is: Cedric en Meike we gaan jullie missen 

Hoofdleiding 
Zoals jullie allemaal weten (of juist gelezen hebben), zijn Meike en Cedric 
gestopt. Dus hebben we voor opvolging gezorgd! Tom Decoene en Ellis 
Hillaert gaan deze verantwoordelijke taak met een lach op zich nemen. Wij 
wensen hun veel succes toe! 

E-mailadres 

Door problemen met outlook vorig jaar hebben we besloten om een nieuw 
e-mailadres aan te maken. Jullie kunnen ons voortaan bereiken op 
info@ksaeksaarde.be. Het oude e-mailadres zal dus niet meer gebruikt 
worden. 

Inschrijvingsgeld 

De aandachtige ouder zal al gelezen hebben dat het inschrijvingsgeld €15 
duurder is geworden. Deze €15 zal ervoor zorgen dat je kind op iedere 
activiteit een koekje en een drankje kan drinken. Dus geen 50 centen meer 
aan het begin van de activiteit. JOEPIE!  
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DATA 
 

Cafe KSA 
13, 14 & 15 september 

Doorlopend open 
Achter de Kerk 

Optredens, animatie, wedstrijden, 
eten, drinken en gezelligheid; 
Allemaal onder onze shelter. 

Er staat zelfs een hele kermis en dat 
speciaal voor ons! 

Benieuwd naar de kampfoto’s van 
uw kleine rakker, zin in heerlijke 

pastasauzen of gewoon goesting om 
eens te komen warmen? Op deze 
avond hebben wij het allemaal. 

Vuurkorvenavond  
12 oktober 
Vanaf 19u 

In het lokaal 

Dag van de Jeugdbeweging  
18 oktober 
De hele dag 

Over heel Vlaanderen 

Draag je sjaaltje, hemd of gelijk welk 
KSA-uniform met trots. Waar je ook 

komt, iedereen mag het weten! 
Blauw en oranje aan de top! 

Vandaag komt de Sint toe in 
Eksaarde. Alle brave kinderen van de 
Sloebers, Leka’s en Joro’s zijn welkom. 
Meer uitleg volgt later nog via mail! 

Sinterklaasfeest 
17 november 

 Einde: gildehuis 

Kerstfeestje 
20 december 

18 – 20h30 
In het lokaal 

Joepie, de feestdagen zijn weer in het 
land! Dat betekent dat we ook op de 

KSA eens een goed feestje gaan 
vieren. Trek jullie mooiste kleren 

maar aan! 
We warmen dit weekend al eens op. 

Ben je klaar om de sfeer en 
gezelligheid van het groot kamp op 

te snuiven 

Klein Kamp 
21 t.e.m. 23 februari 

Locatie onbekend 

Groot Kamp 
1 tot en met 11 juli 

Op een geheime locatie 

We kijken alvast even ver vooruit…. 
Meer informatie krijgen jullie als de 

tijd rijp is. Maar hou deze data maar 
alvast vrij! 
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SLOEBERS 
Hocus pocus er is pizza op jouw focus, jaap aap raap, 

sjaachaatpje. Plezier is noodzakelijk en daarom is het activiteit 
in de Muylaertstraat tussen 14 en 17h. Een sjaaltje is 

noodzakelijk en te verkrijgen voor €3 bij iedere activiteit. 

Zaterdag 21 september – Herfstfeest 
De herfst is in het land en dat moet gevierd worden. Welkom bij het leukste 
seizoen van het jaar!!!!! Niets is leuker dan wind, onweer en kale bomen, bereid 
je voor…. Vergeet je wollen sjaal(tje) niet.  

Zaterdag 28 september – Terug naar de toekomst 
E.T. is overmorgen geland dus we moeten ons vandaag al voorbereiden op 
gisteren, zijn landing zal niet morgen plaats vinden. Wij kunnen echter met 
zekerheid zeggen dat hij vanavond vertrekt. Gaan jullie mee terug in de tijd?  

Zaterdag 12 oktober – Stad op stelten 
Sloebers vandaag zetten we Lokeren op stelten. Daarnaast gaan we ook de 
andere Lokerse jeugdbewegingen leren kennen. De praktische informatie 
volgt nog via mail!  

Zaterdag 19 oktober – Lepssprod  
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.   

Zaterdag 26 oktober - Halloween 
Verkleed je vandaag op je aller-engst, want we gaan iedereen de stuipen op 
het lijf jagen. 

Zaterdag 2 november –Potjesspel 
Op ieder potje past een dekseltje, vandaag gaan wij kijken wie er goed bij 
elkaar past. Dit sluipspel is echt voor gevorderden. 

Zondag 17 november - Sinterklaas 
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar zachtjes aan het raam? 
Vandaag ontmoeten we de heilige man in levende lijve! Komen jullie ook? 
Meer praktische informatie volgt nog via mail! 

Zaterdag 23 november – Ayla wordt 12 
Wat nog een feestje? Ondertussen weetje jullie dat het altijd feest is op de KSA. 
We gaan proberen om Leidster Ayla de verrassing van haar leven te bezorgen.  

Vrijdag 6 december (18-21u) – Hij komt, hij komt… 
Vandaag hangen wij rustig in de zetel en kijken hoe hij toekomt met zijn 
helpers. Een dekentje en een pyjama zijn zeker welkom. 

Vrijdag 20 december (18-20u30) – Winterfeest 
Vandaag gaan we de intrede van de winter vieren. Ons favorieter seizoen dan 
de herfst. Dit gaan we vieren met muziek en een drankje. 

  
Groetjes en daar mee 

Ben 

Ayla 

Sam 

Tim 

Arno 
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LEKA’S 
Wij zien jullie graag op zaterdag van 14 tot 17 uur aan ons 

lokaal in de Muylaertstraat. Het enige dat je moet 
meebrengen is je sjaaltje en je grootste glimlach.  

Wanneer activiteiten op een ander tijdstip/plaats doorgaan, 
staat dat hieronder duidelijk omschreven. 

Zaterdag 21 september – Wie is wie?! 
Hallo, onze namen zijn Kobe, Freya, Jens, Esper en Lisa. Er zijn ook nog onze 2 
Knimmers Amélie en Flore. Wie zijn jullie? Dat ontdekken we vandaag… 

Zaterdag 28 september – Bosspel  
Wat is er nu leuker dan een spel in het bos? Niets toch?! Trek je stevige 
schoenen maar aan want wij verkennen de bossen van Eksaarde. 

Zaterdag 5 oktober – Terug in de tijd  
Prehistorie, Oudheid, Middeleeuwen of Nieuwe Tijd, tijdens deze reis 
ontdekken we het allemaal. Maak jullie klaar om te tijdreizen!  

Zaterdag 12 oktober – Stad op stelten 
Samen met alle andere Lokerse jeugdbewegingen maken we het centrum 
onveilig. Meer praktische informatie krijgen jullie nog via mail. 

Zaterdag 19 oktober – Halloween  
Het is weer de tijd van jaar waarin pompoenen en spoken hot-item zijn. Ook 
wij gaan ons hierin volledig uitleven.  
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Zaterdag 2 november -  Gezelschapspelletjes in ’t groot 
Ganzenbord, Mens-erger-je-niet, Levensweg of Cluedo. Ben je ze ook al beu?! 
Wat denk je ervan om ze eens in het héél groot te spelen. Geen saaie tafels en 
stoelen! 

Zondag 17 november  – Intrede van de Sint 
Hopelijk zijn jullie allemaal héél braaf geweest dit jaar, want anders blijf je 
best thuis… De Sint en zijn Pieten doen hun bezoekje aan Eksaarde. Meer 
praktische informatie volgt nog via mail. 

Zaterdag 30 november – Reis eens rond de wereld  
Vorige maand ontdekten we de tijd al met ons tijdsmachine. Deze keer nemen 
we het vliegtuig en vliegen we naar alle continenten. 

Vrijdag 13 december (18u – 21u) – Cinema 
Breng jullie favoriete fleecedekentje maar mee. Wij zorgen voor een beamer, 
film en iets om te knabbelen. Een rustige vrijdagavond dus om te bekomen 
van de zware schoolweek. 

Vrijdag 20 december (18u - 20u30) – Kersfeestje 
Jullie gaan waarschijnlijk van het ene naar het andere familiefeest moeten 
tijdens de komende vakantie. Maar laten we al dat feesten en genieten van 
de vakantie inzetten op ons grote KSA kerstfeest.  

Wij hebben al massa’s zin in dit activiteitenjaar, jullie hopelijk 
ook?! We gaan er alvast iets onvergetelijk van proberen maken! 

Kobe, Jens, Freya, Esper en Lisa 
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JORO’S 
Konichiwa!! Jullie nieuwe leiding staat alvast te popelen om het 

nieuwe KSA jaar met jullie tegemoet te gaan! 
Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij. Vergeet zoals 

gewoonlijk jullie sjaaltje niet!! 

Zaterdag 28 september – Hogelandenspelen 
Vandaag gaan we ons als een echte schot gedragen en ons van onze ruigste 
kant laten zien! Hopelijk draagt Seppe de schotse rok niet op traditionele 
wijze… 

Zaterdag 5 oktober – Puyenbroeck met de boys (en sara) 
Vergeet zeker jullie fiets niet, anders mag je meespelen met de Lekas! 

Zaterdag 12 oktober – Stad op stelten 
Trek jullie stoutste schoenen maar aan want wij gaan Lokeren op zijn kop 
zetten. Samen met heel de KSA gaan we in Lokeren spelen samen met 
andere jeugdbewegingen. 

Zondag 3 november – Het zevendedorpsdagspeldorpsspel 
(14-17u) 
De joroleiding is zijn kluts helemaal kwijt en zijn verdwaald in Eksaarde! 
Hopelijk kennen jullie het dorp van binnen en van buiten want op deze mooie 
zondag gaan we Eksaarde eens onveilig maken!  
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Zondag 17 november – Sinterklaas 
HOERA! De sint is in het land!!! Als je ook gratis snoep wil en een foto met hem, 
kom dan zeker eens langs!. 

Vrijdag 22 november – KSinema (18-21u) 
Vanavond spelen we cinema, welke film is nog een verassing! 

Zaterdag 7 december – Waterpongpiskwis 
Leeg jullie blazen en ga heel wikipedia af want met deze quiz plas je bijna in 
je broek! 

Vrijdag 20 december – Merry christmas (18-20u30) 
Vandaag gaan we feesten want het is weer tijd voor ons jaarlijks kerstfeestje! 
(In thema verkleed komen is altijd welkom!) 

 

Vele groetjes 

Seppe en Stijn 
Ellis en Sara 

Robbe en Aaron 
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JIMMERS 
1…2… Doe uw hemd mee 
3…4… Maak veel plezier 

5…6…7… Dit wordt de tijd van jullie leven 
8…9…10… In de burcht willen we jullie zien 

11…12… Er rijmt niks op 12! 

Vrijdag 20 september – Paralympics (19 - 22u) 
Op de Special Olympics heeft Benny Jans het goud veroverd op de 50 meter 
vrije slag. Als hij dat beseft, schreeuwt onze landgenoot het uit van vreugde. 
"Ik heb goud: waar is dat feestje?" Wij gaan Benny Jans achterna.  
Dresscode: jullie ALLER-foutste sportkleren! 

Zaterdag 28 september – MISSCHIEN rechtendoortocht 
(19-22u) 
Neem jullie stevige kleren mee en schoenen die vuil mogen worden. 

Zaterdag 12 oktober  – Stad op stelten (14 – 17u) 
Welke stad en hoe hoof zien we dan wel. Kom op wielen. Psssst we bedoelen 
een fiets. Vergeet ook zeker jullie jojo niet! Die is van levensbelang. 

Zaterdag 26 oktober – HalloWENERS (17 – 22u) 
BOOEEEEE!!! Al bang? Durf je dan wel nog te komen? Meer info volgt later 
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Zaterdag 9 november – SJORREN voor je leven (14 – 17u) 
Als jullie op kamp droog willen slapen, dan is deze activiteit een must! 
Place to be: HET KOT, dus niet de burcht… 

Vrijdag 22 november – DrUGsSPeL (19 – 22u) 
Hier is niets verdacht te vinden hoor XP 

Zaterdag 30 november – Slender man is back (19 – 22u) 
Als Slender Man je ziet staan, moet je zo snel mogelijk vluchten. Wanneer 
Slender Man TE lang wordt aangekeken, is het GAME OVER! 

Vrijdag 13 december – Casino Royale 
Joepie!! Feeessstteuuuhuhhh!! Alle meisjes komen verkleed als de sint, de 
jongens als Zwarte Piet. Als jullie flink zijn krijgen jullie misschien wel een 
cadeautje van de sint om de examens door te komen! 

Vrijdag 20 december – KSA-kerstspecial (18-20u30) 
Kom in je beste Kerst outfit. HO HO HO 
Koop een origineel cadeautje (€5-€10), iets wat jezelf leuk vind valt altijd in 
de smaak. Het origineelste cadeau wordt beloond 😉😉 

 

Jimmerige groetjes 
Mike, Viktor, Robbe Wout en Hanne 

XOXOXOX 
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SIMMERS 
Heyooo! Er staan weer serieus wat activiteiten op onze agenda, 
en liefst zo snel mogelijk ook op die van jullie (of op die van 
mama)! Naar gewoonte gaan onze activiteiten steeds door in 
de burcht op vrijdag van 19u tot 22u, (indien anders: vermeld 
in het boekje). Geen 50 centjes meer! Maak jullie klaar voor 
een supermegaleuk jaar, met jullie favoriete leidsters. 

Vrijdag 13 september tot zondag 15 september –          
Cafe KSA 
Jullie zijn dit weekend altijd welkom om een non-alcoholische drankje te 
drinken, bitterballen te eten en deel te nemen aan alle superleuke activiteiten 
die Cafe KSA biedt! 

Vrijdag 20 september – Rechtendoortocht 
Stappen, stappen, stappen. 

Zaterdag 28 oktober – Stadspel (14-17u) 
Tijd om Eksaarde-city te verkennen… 

Vrijdag 11 oktober – Vuurkorvenavond  
Vuurkorven avond, woohoow! Allemaal komen vanaf 20u en veeeel eten! 
Naar lelijke kampfoto’s kijken hoort daar ook bij!! 

Zaterdag 12 oktober – Stad op stelten (14-17u) 
Allemaal met de fiets komen, want wij gaan naar stad op stelten! Meer info 
volgt. 
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Zaterdag 26 oktober - Knutselactiviteit (14-17u) 
Tijd om eens goed te leren sjorren en iets zot te maken met palletten (een 
glijbaan met 3 verdiepen ofzo?) 

Vrijdag 8 november – Druuuugsss! 
Druuuugssss! Druuuugsss! 

Vrijdag 15 november – Laten vallen-ing 
You guess it... 

Vrijdag 22 november – Zaterdagavond chilllingzzzz 
Filmpje kijken, beetje koken, nog eens goed ontspannen voor die zware, 
uitputtende examens beginnen. 

Vrijdag 13 december – Quiz 
We zullen rap weten wie er al goed gestudeerd heeft na onze quiz-avond!. 

Vrijdag 20 december – Kerstfeestje (18-20u30) 
Jaarlijks feestje met héél de KSA, joepie! Hopelijk zijn jullie dit jaar héél 
enthousiast en meer vertegenwoordigd dan de Sloebers en Lekas samen… 

Tot dan! 

Kusjes van de sim-leiding 

Stef, Lars, Kenzo en Pauline  
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KNIMMERS 
Olleke bolleke rebusolleke, olleke bolleke knuur. 

In de burcht op tijd en stond om zeven uur! 
Draag je hemd steeds fier!  

We wensen jullie een jaartje vol plezier!  
Kom altijd met je fietshelm! Safety first! 

Ook als je met de auto komt. 

Zondag 15 september – Café KSA (14-17) 
Schud je handen uit de mouwen, vandaag nemen de kindertjes onder onze 
vleugels op de kindernamiddag. 

Vrijdag 27 september – DIMGAST  
De kneepjes van het vak leren we jullie vandaag.  
Dresscode: schools uniform, pennenzak en boekentas!  

Vrijdag 4 okt – Dat is een ander paar mouwen  
Verleg je grens. Vandaag gaan we naar Holland.  
Dresscode: Marginoal  

Vrijdag 18 okt – Dag van de jeugdbeweging (18-…)  
Everywhere we go! People want to know, who we are…Derest zouden jullie al 
moeten kennen! We meeten vandaag in lokeren city zelf. Meer informatie 
volgt. Kom met de fiets! 

Zaterdag 19 okt – halloweentocht 1.0  
Een tocht door het donker tiditiditi. We zijn toch wel bang tiditiditi. We 
hebben geen zaklamp bij tiditiditi en dat maakt ons blij 1,2,3,4!!  
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Zaterdag 26 okt –Halloweentocht 2.0 (XX-XX)  
Voor de echte durvers en de minder echte durvers: griezelverhaaltjes voor 
ettertjes (echt opzoeken girls) Dresscode: Kom als griezel monster  

Vrijdag 8 en zaterdag 9 november – For girls only (18-18)  
Every girl needs a time to relax, have fun, and go crazy with her friends! From 
dancing to singing and possibly even some sleeping. 
Meer informatie volgt. Dresscode: Onesie!!! 

Vrijdag 22 nov– Ready, set, go. Take one. And cut. 
Fc gezoarde, bewijst u.  
Dresscode: Verkleed als je personage komen  

Vrijdag 29 nov – Surprise act sportief jaren 80  
Dresscode: Aerobic kleding, kapsel inbegrepen! Je wordt verwacht in het kot 
en dus NIET in de burcht 

Vrijdag 6 dec – Dag Sinterklaasje  
Dresscode: party piet Pablo, de sint zelf, het paard slecht weer of Conchita. 
Creativiteit wordt beloond!  

Vrijdag 20 december – Kerstfeestje (18 – 20.30)  
Bereid je voor op het meest epische feest vant jaar! Jingle bells, jingle bells, 
jingle all the way!  
Dresscode: kerstmuts en Xmas spirit! 

Per keer dat ge onwettig afwezig zijt, post ge ne foto van ons op 
uwen instagram hihi.  

 
Xxx Tom en fem xxX  
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Medische 
fiche 

Persoonsgegevens 
Naam: 
Adres: 
Telefoon-/GSM-nummers waarop bij hoogdringendheid iemand te 
bereiken is: 
1 Naam: 

  Relatie tot deelnemer: 
  Nummer: 

2 Naam: 
  Relatie tot deelnemer: 
  Nummer: 

Huisarts  
Naam: 
Adres: 
Nummer: 

Activiteiten 
� Zwembrevet    Aantal meter: 

Reden voor eventuele niet-deelname aan bepaalde activiteiten: 
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Voeding: 
Duid een eventueel dieet aan. 

� Diabetes 
� Zoutarm 
� Darmsparend 
� Glutenvrij 

� Cholesterolarm 
� Vetarm 
� Lactosevrij 
� Vegetarisch 

� Veganistisch 
� Andere: 

 

Medische gegeven: 
Duid eventuele huidige aandoeningen aan. 

� ADD 
� ADHD 
� Astma 
� Diabetes 

� Andere: 
� Epilepsie 
� Bedwateren 
� Autisme 

� Hartproblemen 
�  Fysieke problemen 
� Psychische problemen 
� Allergie: 

Bijkomende uitleg over de aandoening: 
 
 
Naam & nummer behandelende arts: 
 
Welke ernstige ziekten, breuken of heelkundige ingrepen (+jaartal) heeft 
uw kind reeds gehad? 
 
 
 
Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus (+jaartal)? 
 
Neemt uw kinds geneesmiddelen? Vermeld de naam, reden, dosis, wijze en 
tijdstip van inname van het geneesmiddel. 
 
 
 
   Ik ouder van …………………………..…….….. verklaar hier bij dat KSA Eksaarde 
deze medische fiche mag bewaren gedurende het werkjaar 2019-2020 en 
dat ik bij wijziging KSA Eksaarde zal verwittigen samen met een nieuw 
exemplaar. Handtekening ouder(s)/wettelijke voogd (+ datum) 
 
Plak hier nog een sticker van de mutualiteit 
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	Vrijdag 6 december (18-21u) – Hij komt, hij komt…
	Vandaag hangen wij rustig in de zetel en kijken hoe hij toekomt met zijn helpers. Een dekentje en een pyjama zijn zeker welkom.
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	Zaterdag 2 november -  Gezelschapspelletjes in ’t groot
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	Zondag 17 november  – Intrede van de Sint
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	Vorige maand ontdekten we de tijd al met ons tijdsmachine. Deze keer nemen we het vliegtuig en vliegen we naar alle continenten.
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	Breng jullie favoriete fleecedekentje maar mee. Wij zorgen voor een beamer, film en iets om te knabbelen. Een rustige vrijdagavond dus om te bekomen van de zware schoolweek.
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	Vanavond spelen we cinema, welke film is nog een verassing!
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	Leeg jullie blazen en ga heel wikipedia af want met deze quiz plas je bijna in je broek!
	Vrijdag 20 december – Merry christmas (18-20u30)
	Vandaag gaan we feesten want het is weer tijd voor ons jaarlijks kerstfeestje! (In thema verkleed komen is altijd welkom!)
	Vele groetjes
	Seppe en Stijn
	Ellis en Sara
	Robbe en Aaron
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	Zaterdag 9 november – SJORREN voor je leven (14 – 17u)
	Als jullie op kamp droog willen slapen, dan is deze activiteit een must! Place to be: HET KOT, dus niet de burcht…
	Vrijdag 22 november – DrUGsSPeL (19 – 22u)
	Hier is niets verdacht te vinden hoor XP
	Zaterdag 30 november – Slender man is back (19 – 22u)
	Als Slender Man je ziet staan, moet je zo snel mogelijk vluchten. Wanneer Slender Man TE lang wordt aangekeken, is het GAME OVER!
	Vrijdag 13 december – Casino Royale
	Joepie!! Feeessstteuuuhuhhh!! Alle meisjes komen verkleed als de sint, de jongens als Zwarte Piet. Als jullie flink zijn krijgen jullie misschien wel een cadeautje van de sint om de examens door te komen!
	Vrijdag 20 december – KSA-kerstspecial (18-20u30)
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	Vrijdag 8 november – Druuuugsss!
	Druuuugssss! Druuuugsss!
	Vrijdag 15 november – Laten vallen-ing
	You guess it...
	Vrijdag 22 november – Zaterdagavond chilllingzzzz
	Filmpje kijken, beetje koken, nog eens goed ontspannen voor die zware, uitputtende examens beginnen.
	Vrijdag 13 december – Quiz
	We zullen rap weten wie er al goed gestudeerd heeft na onze quiz-avond!.
	Vrijdag 20 december – Kerstfeestje (18-20u30)
	Jaarlijks feestje met héél de KSA, joepie! Hopelijk zijn jullie dit jaar héél enthousiast en meer vertegenwoordigd dan de Sloebers en Lekas samen…
	Tot dan!
	Kusjes van de sim-leiding
	Stef, Lars, Kenzo en Pauline
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	Meer informatie volgt. Dresscode: Onesie!!!
	Vrijdag 22 nov– Ready, set, go. Take one. And cut.
	Fc gezoarde, bewijst u.
	Vrijdag 29 nov – Surprise act sportief jaren 80
	Vrijdag 6 dec – Dag Sinterklaasje
	Dresscode: party piet Pablo, de sint zelf, het paard slecht weer of Conchita. Creativiteit wordt beloond!
	Vrijdag 20 december – Kerstfeestje (18 – 20.30)
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