KSA GLABBEEK

KALENDER
LEEUWKES

AFSPRAKEN
- Doe elke ronde kledij aan die vuil of stuk mag gaan en vast schoeisel (geen
crocs of slippers).
- Ook in de wintermaanden spelen we buiten, draag dus warme kledij.
- Je kan de leiding telefonisch contacteren of je kan ons voor/na de activiteit
aanspreken.
- De activiteiten gaan door van 14u tot 17u in onze lokalen: Solveldweg 8B te
Attenrode-Wever, tenzij anders vermeld.
- Elke activiteit krijgen jullie een drankje, je hoeft dus niets mee te nemen.
- Je mag je altijd verkleden in het thema van de dag. De leiding vindt dit heel
leuk, maar het is natuurlijk niet verplicht!
- Indien er problemen, veranderingen of opmerkingen zijn, sturen we jullie een
mail ivm nieuwe info. Gelieve ook even jullie spam/ongewenst te controleren
zodat jullie zeker op de hoogte zijn van alle info.
- Neem gerust eens een kijkje op op www.facebook.com/ksa.glabbeek of op
www.ksaglabbeek.be . Hier vind je informatie over KSA, de leiding, de kalender…

DE LEIDING
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet! Het is de megasuper-geweldige-fantastische-coole-leuke-stoere leiding, die je op KSA ziet!
Ynne Fagniart

0472 06 80 66

Katrijn De Backer

0486 67 44 90

Shelby Mellaerts

0474 02 69 03

Jana Boogaerts

0491 88 84 71

Top supporter (31/03)
♪♫ De leeuwkes zijn de beste tegen ons kan niemand op…
jajajaa al wat we doen is goed, al wat we doen dat doet er
niet toe want al wat we doen is goed hey! ♪♫
Gebruik vandaag al je energie om te supporteren!
Voor wie supporter jij?

Emoji (07/04)
Bang, droevig, boos, blij, een beetje gek, …
We zullen al deze emoties ontdekken in de enige echte
emoji film!

Water, vuur, aarde, lucht (13/04)
Water, vuur, aarde en lucht en zijn de vier elementen.
Vandaag gaan we deze vier elementen ontdekken
tijdens onze spelletjes!

Italiaanse avond (27/04)
Onze jaarlijkse Italiaanse avond komt er weer aan! Dit
jaar vertoeven we ons in de sfeer van de romeinen.
Proef van onze heerlijke spaghetti en het lekkere
dessert. Jammieeee!
Door de Italiaans avond is er dit weekend geen ronde
maar we hopen jullie allemaal daar te zien! Meer info
hierover volgt nog.

Bobbejaanland (05/05)
Vandaag gaan we naar Bobbejaanland!
Meer info is beschikbaar op onze site
vanaf 9 maart.

Smurfen (11/05)
♪♫ hé kom naar Smurfenland, welkom allemaal
ja kom naar Smurfenland, een land van pracht en
praal ♪♫
We hopen dat jullie de smurfentaal al goed
smurfen want vandaag praten we enkel smurfs!

Waterspelletjes (26/05)
Plons plets plons blub blub, spetter spetter
Kom je vandaag verfrissen tijdens onze
spetterende KSA-ronde. Opgepast want de leiding
is klaar om jullie allemaal nat te maken!
Neem voor de zekerheid droge kleren mee.

Kamp (07/07 – 13/7)
Ook dit jaar gaan we op kamp en spelen we super
leuke spelletjes!
Hierover volgt later nog meer info.

