Kapke
Januari - Februari

Voorwoord
Lieve Roodkapkes,
Geniet, dans, schitter en straal!
Wij Roodkapkes doen het allemaal!
We wensen jullie een KSA-jaar vol plezier!
Groei uit jezelf en wordt een grote avonturier!
Je kapoen,
De leiding!
1 januari 2020, Waasmunster

We hopen dat jullie het nieuwe jaar, goed hebben gevierd en klaar zijn voor de
nieuwe avonturen die jullie gaan beleven! De leiding staat weer paraat met heel wat
nieuwe spelletjes om jullie te plezieren! Deze wintermaanden zijn zo leuk, maar
soms ook heel koud! Trek daarom goede schoenen aan en een extra dikke trui!
Want niets is zo leuk als buitenspelen in de sneeuw! Wanneer het veel gesneeuwd
heeft, neem dan gerust je mooiste slee mee!

In januari zijn onze leiding volop aan
het studeren voor hun examens! En dit is dan ook
de kans voor onze oudste Roodkapkes om hen klaar te stomen als
toekomstige leiding! Zij gaan alle jonge Roodkapkes een leuke namiddag geven en
oefenen zo hun leidingskills! Natuurlijk worden zij begeleid door ervaren leiding om
zoveel mogelijk te kunnen leren! KSA is dus niet enkel een ideale ontspanning voor
tijdens de blok, maar ook een ideale leerplaats om van onze oudsten een TOP –
leiding te maken! 😊
Op 8

februari

organiseren we onze vriendjesdag! 😊 Dat wil zeggen een hele dag

plezier met al onze vriendinnetjes! Iedereen brengt een vriendinnetje mee en samen
spelen we de leukste KSA-spelletjes! 😊

Veel plezier met het lezen van het Kapke en ontdek wat we deze maanden nog
allemaal gaan doen! Bij vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren!

RO 3123

Liefste meisjes van RO3123,
Deze winter is het al heel koud en regenachtig geweest. Het beest heeft al die tijd al alleen in
zijn kasteel gezeten. Wat denken jullie ervan denken om Belle naar het kasteel van haar beest
te helpen? Hopelijk komen jullie ons tijdens deze winterdagen vergezellen! Vergeet niet om je
altijd warm aan te kleden, we kunnen gerust nog kleren uit doen als het te warm wordt maar
we kunnen jammergenoeg geen kleren tevoorschijn toveren.
Dikke kussen Heleen, Sara
en Caitlyn xxx

4 januari: lokaal – 14h-17h
Vandaag gaan we nog eens in de wijde
wereld trekken en eens gaan uitzoeken hoe
Belle nu juist naar het kasteel gaat geraken.
Gaan jullie er mee op uit?

11 januari: geen vergadering
Tijdens deze koude dagen moeten we
genoeg opwarmen daarom mogen jullie
vandaag een dagje thuis blijven. Kruip
maar onder een lekker warm dekentje met
een warme chocomelk! Tot volgende
week!

18 januari: lokaal, 10h30-13h
Vandaag gaan we jullie kennis testen! Sla
die encyclopedie (boek waar alles in
staat) maar open want je gaat die zeker
nodig hebben! Uiteraard krijgt de
winnaar ook een prijs! Tot dan!

25 januari: lokaal, 14h-17h
Om het lekker spannend te maken
beginnen we het nieuwe jaar een beetje
anders dan anders. We krijgen namelijk
bezoek vandaag, als je wilt ontdekken wie
onze special guests zijn zien we je straks!

1 februari: lokaal, 14h-17h
Trek je ogen maar goed open en denk na
over alles! Dat is een tip voor het spel dat
we vandaag zullen spelen! Tot dan

8 februari: lokaal, 14h-17h

15 feb.: lokaal, 14h-17h
Belle heeft vandaag echt
jullie hulp nodig! Hoe meer
kindjes er zijn hoe sneller
ze naar Beest zijn kasteel
kan gaan!

Breng vandaag maar je vriendinnetjes mee
want het is vriendinnetjesdag! Wil je er 2
meebrengen omdat je niet kan kiezen?
Ook goed! Hoe meer meisjes, hoe leuker
het spel!

22 februari: lokaal, 14h-17h
Na deze koude maand kruipen
we binnen om onze creativiteit
boven te halen! Maar hou die
warme kleren maar aan want
je weet nooit dat we onze
beentjes even willen strekken!

29 februari: geen vergadering
Na deze drukke maand vol spel en
plezier denken we dat jullie allemaal
een beetje moeten uitrusten! Tot
volgende keer!

RO 456

JIM

Om het nieuwe jaar te starten trekken we naar een land niet ver van huis… Haal
jullie beste Duits maar boven, want we gaan naar DUITSLAND!!

4/01: 14u-17u
Zoals bij elke start van een nieuw
jaar krijgt iedereen cadeautjes
die ze zelf kiezen of zijn dat
verrassingen. Daarom is het spel
van vandaag ook een verrassing.

11/01: 14u-17u:
We gaan vandaag
Duitsland een beetje
verkennen. Wat we
precies gaan doen dat
blijft nog een geheim.

18/01: 12u30-17u
Voor alle jimmers geboren in 2005 en ouder
De komende twee weken is het aan jullie om leiding te
geven. Jullie worden verwacht om 12u30 op het KSA-lokaal.
Jullie bereiden daar samen met de leiding een spel voor
voordat de vergadering begint. We rekenen er op dat jullie
er zullen zijn. Als je niet kan komen, laat dat dan zeker
weten! De meisjes die GEEN leiding geven hebben geen
vergadering.
Veel succes!!

25/01: 12u30u-17u:
Voor alle jimmers geboren in 2005
en ouder
Vandaag gaat het er hetzelfde aan
toe als vorige week. Jullie worden
opnieuw verwacht om 12u30 om
samen een spel voor te bereiden.
Laat zeker weten als je er niet kan
bij zijn.

Om op onze nieuwe bestemming te geraken hebben we een zeer lange
weg voor de boeg, want deze maand zijn we toerist in het wondermooie
CHINA!!

01/02: 18u30-21u30:
Iets waar chinezen goed in zijn,
is codes en raadsels oplossen.
Jullie zullen hier dan ook
vanavond op getest worden.

08/02: 14u-17u
Een van de eerste
dingen waar je aan
denkt als je het woord
China krijgt, is chinees
eten. Dit kan dus niet
ontbreken aan onze
reis... Al benieuwd?

15/02: GEEN KSA
Ook die ijverige chinezen
hebben soms wat rust nodig.
Daarom is het vandaag GEEN
vergadering.

22/02: 14u-17u
Waar chinezen ook
goed in zijn, is het
ontwerpen van
gezelschapspelen.
Daar gaan we ons
vandaag in verdiepen.

29/02: 14u-17u
Vandaag is het onze laatste dag in
China en een van de laatste dagen
van de vakantie. Wees er dus zeker
bij zodat we samen deze periodes
leuk kunnen afsluiten.

Contactgegevens van de leiding:
RO 3123:
Caitlyn Crew - 0468 18 71 28
Heleen Baert - 0468 16 60 09
Sara Van Ryckeghem – 0483 44 26 65

RO 456:
Lien Seghers - 0470 83 70 81
Astrid Fonteyn – 0497 37 86 13
Timo Burgelman – 0474 06 16 16

JIM:
Lore Hofman - 0473 60 97 74
Finley De Schepper - 0470 05 32 98
Lauren Verhasselt – 0479 80 30 75

Groepsleiding
Jetse Van Houte - 0474 33 23 09
Finley De Schepper - 0470 05 32 98
Eline Geers - 0472 60 25 78

Mail: hoofdleiding@ksaroodkapkeswaasmunster.be

