KSA-AATJE
Werkjaar 2018-2019

Mei - augustus
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KALENDER
Hieronder vinden jullie de komende activiteiten tot en met augustus:
5 mei: ZWERFVUILACTIE + KSA-CAFE
19 mei: LAATSTE ACTIVITEIT (inschrijven is nodig)
10 – 20 juli: ZOMERKAMP
10 – 20 juli: Jonghernieuwers
13 – 20 juli: knapen en jongknapen
15 – 20 juli: kabouters en pagadders
22 augustus: verassingsreis

Geen kalender? Neem eens een kijkje op onze website:
https://www.ksaschuiferskapelle.com/kalender.html
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ZWERFVUILACTIE + KSA-CAFE
Beste ouders en leden

Een hart voor de natuur. Dit hebben wij met KSA Schuiferskapelle ook en al zeker voor ons geliefde
dorp. Daarom organiseren ook wij een zwerfvuilactie.
Dit wordt niet zomaar een zwerfvuilactie. Deze actie organiseren wij op onze voorlaatste activiteit en
doen we graag met ouders, leden én andere sympathisanten. Achteraf organiseren wij nog een KSAcafé bij ons in het KSA-heem. Zo kunnen we nog wat napraten over onze inzet en worden alle foto’s
van ons voorkamp getoond. Achteraf wordt eten voorzien voor alle helpende handen!

Praktisch
Wat: zwerfvuilactie + KSA-café
Wanneer: 5 mei om 13u30
Waar: Afspraak aan ons KSA-heem
Wie: ouders, leden én sympathisanten
Wat breng ik mee: enkele centjes voor een drankje achteraf
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LAATSTE ACTIVITEIT
Beste ouders en leden,
Zoals algemeen geweten is zondag 19 mei de laatste KSA-activiteit van dit KSA-jaar, maar wees niet
getreurd. We zullen er samen met alle groepen nog een onvergetelijke dag van maken. Voor deze
laatste activiteit hebben we gekozen om naar het trampolinepark JumpSky te gaan in Gent. We
verzamelen om 12u30 aan het station in Tielt om van daaruit de trein te nemen naar Gent St. Pieters.
Als alles goed verloopt zouden we dus ook om 17u20 terug zijn in Tielt.
Deze activiteit kost €15 per lid.

Inschrijven vóór 5 mei !!!
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ZOMERKAMP

Dag ksa’ers
Met het voorkamp achter de rug kunnen we beginnen aftellen naar ons zomerkamp. Het belooft
weer een kamp vol zon, plezier en amusement te worden!
Wij kijken er al naar uit om jullie te verwelkomen op onze te gekke kampplaats waar we in onze
tenten zullen overnachten! Het zullen ongetwijfeld fantastische dagen worden waarbij veel spelletjes
gespeeld zullen worden, veel plezier zal gemaakt worden en vooral lekker gegeten zal worden.
Data en prijs:
-

Kabouters en pagadders: 15 – 20 juli ( €60)
Jongknapen en knapen: 13 – 20 juli (€80)
Jonghernieuwers: 10 – 20 juli (€110)

Dit jaar zullen we jullie, de ouders, ook met open armen ontvangen op onze bezoekdag. Dit zal de
laatste dag van het kamp zijn, zaterdag 20 juli, waar we jullie zullen verwennen met een hapje en
een drankje en waar jullie ksa’ers zullen staan popelen om hun ouders terug te kunnen zien.
De specifieke informatie over wanneer we juist vertrekken volgt nog!
Wij hopen dat jullie de groep zullen versterken en allemaal mee gaan. De leiding kan al niet wachten
om te vertrekken. Jullie ook niet? Schrijf je dan nu al in door een mailtje te sturen naar
ksaschuiferskapelle@gmail.com of door het juiste
bedrag te storten + vermelding van de naam naar het
rekeningnummer BE36 8508 1112 2381.
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VERRASSINGSREIS

ONTCIJFER DEZE TEKST. ZO KOM JE MISSCHIEN TE WETEN WAAR WE NAARTOE GAAN. OF NET
NIET???

Klaaromeengansedagoppadtegaanmet
julliefavorieteleid(st)ers?Wijalzeker
welmetonzeallerleuksteleden.Watwe
doen,datverklappenwelekkernogniet
maarweesermaarzekervandatheteen
dagwordtomnooitmeertevergeten.
Dezeverrassingsreisgaatdoorop
22augustus.Hopelijkkanjijerookbijzijn
danmakenweersameneenplezante
enonvergetelijkedagvan.
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SPELLETJES
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