Kapke
Maart - April

Voorwoord
Dag lieve kindjes allemaal!
We hebben er een aantal heel super toffe maanden opzitten! En we moeten nog een
aantal zeer leuke maanden tegemoet! De komende maanden worden een beetje
drukker!!

7 maart

is het onze Back

in Time

fuif! Wie nog geen ticket heeft, wees niet

verdrietig! Er zijn nog steeds een aantal verkrijgbaar bij onze leiding of aan de
verkooppunten!! Maar wees er snel bij!! Want op = op !!
Waar?? POC Waasmunster
Wanneer?? 7 maart
Wie?? 18+ 18+ 18+
Hoeveel?? 7€ VVK // 9€ ADK

En in april gaan we op groepsdag, maar naar waar is nog een verassing 😉 .

RO 3123

Hey lieve RO3123’ertjes,

Het is deze maand tijd voor een nieuw sprookje. Deze twee maanden dompelen we ons onder in het
sprookje Pinokkio. Het gaat een hele leuke maand worden. Doe zeker elke vergadering genoeg kleren
aan, want het kan soms nog koud zijn tijdens deze maanden. Kijken jullie er ook zo naar uit zoals
ons?

Veel liefs,
Caitlyn. Sara en Heleen

7 maart: GEEN vergadering
Pinokkio is nog steeds aan het
bekomen van de eerste week school
na de vakantie. Daarom is het vandaag
geen activiteit. Alle ouders zijn deze
avond welkom op onze KSA fuif BACK
IN TIME. Wees er zeker bij, want dit
feestje wil je niet missen!

14 maart: 14u – 17u, lokaal

20 maart- 22 maart: WEEKEND!!

Omdat Pinokkio veel heeft kunnen
slapen vorige week, heeft hij vandaag
veel energie. Daarom gaan we vandaag
iets heel actief doen. Trek jullie
sportschoenen maar aan, want we
gaan veel bewegen vandaag!

Het is eindelijk zover, het enige echte
KSA weekend vindt dit weekend
plaats. Pinokkio is er natuurlijk ook
bij, want die wilt dit zeker niet
missen. Verdere info volgt nog.

28 maart: 14u – 17u, lokaal
Omdat het vorige week een heel
druk weekend was, doen we
vandaag iets rustig. Hebben jullie
er zin in?

4 april: 14u – 17u, lokaal
Op 10 mei is het Roodkapkeskermis
waar we met onze groep een
dansje gaan tonen aan alle ouders.
Vandaag gaan we dat dansje
inoefenen. Zijn jullie er klaar voor?

11 april: 14u – 17u, lokaal
Pinokkio is benieuwd hoe goed jullie
het dansje nog kunnen. We gaan het
vandaag eens aan hem tonen. Ook
heeft hij heel veel zin om nog eens
een groot spel te spelen. Doen jullie
mee?

18 april: GEEN vergadering
Van al dat spelen is Pinokkio heel
moe geworden. Hij heeft vandaag
een dagje rust nodig. Het is dus
ook geen vergadering vandaag.

25 april: GROEPSDAG
Pinokkio vindt het wel eens leuk om
op uitstap te gaan met veel kinderen.
Daarom gaan we vandaag op
groepsdag met alle groepen. Verdere
info volgt nog.

RO 456

Januari en februari zijn weer
voorbij gevlogen. We hebben veel
familiefeesten gedaan en zeker
evenveel gegeten. Dus wij zijn nu
klaar om opnieuw de grote
uitdagingen aan te gaan! In maart
en april hopen we dat jullie zich
gaan tonen als echte KSA’ers want
dat zal nodig zijn.

7 maart: GEEN VERGADERING
We zetten de maand in met een
knaller van formaat! Alle ouders,
grootouders, tante’s en nonkels zijn
welkom op onze Back in Time fuif!
Zet de datum alvast in je agenda en
tickets kan je kopen bij de leiding.

14 maart: 14u – 17u

Vandaag hebben jullie techniek,
doorzettingsvermogen en een
goede samenwerking nodig. We
gaan vandaag de wereld
veroveren! Verwacht jullie maar
aan ongelooflijke duels en
prachtige overwinningen

20 – 22 MAART: WEEKEND
Wij gaan op weekend! Schrijf deze
data zeker in je agenda! Vergeet je
niet in te schrijven via de site! Meer
info volgt!

28 maart: 14u – 17u
Wij kunnen dingen doen die
anderen eigenlijk niet kunnen.
Vandaag gaan we tijdreizen…
Naar de toekomst of terugkeren
naar het verleden? Ben je
benieuwd, kom dan zeker af! Het
wordt een once in a lifetime
ervaring!

Los de rebus op!

4 april: 14u – 17u
Lap… Toen de Ro456 in de
dierentuin de tijd van hun leven
had, is er iets verschrikkelijks
gebeurd. De olifanten zitten in het
verblijf van de apen. Maar de apen
zijn nergens te vinden. Wie helpt
hen mee te zoeken??

11 APRIL: 14u-17u
we hebben een geheime boodschap
gekregen van het leger. Ze willen ons
inzetten voor een speciale missie maar
daarvoor moeten we verschillende
codes kraken en goed onze weg
kunnen vinden. Daarom gaan we
vandaag aan het leger tonen dat wij dit
kunnen!!

18 april: geen vergadering
Het leger heeft ons een dagje vrijaf
gegeven omdat we een zware
missie hadden. Hier maken wij
natuurlijk gebruik van en daarom
zijn wij op vakantie vertrokken! Tot
volgende week!
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Deze keer moeten we niet zo lang reizen om op onze bestemming te geraken
Dus hou jullie maar vast want we gaan naar…. INDIA!

07/03 : Geen vergadering
Ondanks we niet zo ver hebben moeten
reizen hebben we toch een rustdag
nodig ,deze zullen jullie ook nodig
hebben voor de volgende weken 😉
Voor de mama’s en papa’s hebben we
die dag wel iets leuks gepland :
De Super Leuke en Geweldige KSA FUIF!
Koop u tickets bij onze leiding!

14/03 : 14u–17u
Indianen zijn goed in verschillende
dingen en wij gaan eens kijken wie
er ook goed is in al die dingen.
datang berpakaian seperti orang
India!

20/03-22/03
Joepie! We gaan een heel weekend
samen leuke en coole dingen doen
dus hou jullie maar vast want het
gaat geweldig worden!
Meer informatie krijgen jullie in een
brief apart!

28/03 : 14u-17u
Het is onze laatste dag in India en
we willen toch nog wat meer te
weten komen voor India dus haal de
genie in je naar boven!

Na India reizen we iets verder weg we stoppen in een gedeelte van de wereld waar wilde
dieren die over straat lopen een gewoonte is want we gaan naar…. Zuid Afrika!

04/04 : 14u-17u
Vandaag zetten we onze eerste stappen in
Zuid Afrika en we moeten op ons hoede zijn
want we zijn niet alleen!

11/04 : 14u-17u
Nu we al een beetje gewent zijn aan het land
kunnen we ons focussen op iets dat we al een
tijdje willen doen maar wat dat zal zijn zal je
dan pas te weten kome. 😉

18/04 : 14u-17u
Haal jullie beste praatjes maar boven want jullie
gaan het nodig hebben, voor wat je het gaat
nodig hebben dat kom je dan wel te weten!

25/04 : Groepsdag!
Vandaag gaan we met iedereen samen er een super leuke dag
van maken wat we juist gaan doen dat zullen jullie binnenkort te
weten komen! De brief volgt!

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

