Kapke
November - December

Voorwoord
Beste Roodkapkes, ouders en sympathisanten,
Onze eerste 2 maanden van het nieuwe werkjaar zijn al voorbij
gevlogen! In september en oktober hebben we onze nieuwe leiding
en al onze (nieuwe) vriendinnetjes leren kennen!
Voor onze RO3123’ertjes hebben we vanaf nu super nieuws!!
RA RA RA…

Tijd om nu met z’n allen plezier te maken en te kijken wat er
komende maanden nog op ons te wachten staat!
Lees straks maar verder wat de leiding allemaal voor jullie gepland
heeft. Eerst zetten wij de belangrijkste dingen op een rijtje:

November

is een koude herfstmaand en dan hebben we altijd

zo’n zin in WAFELS!
Daarom is dit ook de maand waarin we
onze jaarlijkse Wafelbak organiseren! Dit
jaar gaan we op 16 november met alle
Roodkapkes (vanaf het 1ste leerjaar)
heerlijke zelfgemaakte wafels in alle
straten van Waasmunster gaan verkopen!
Lees zeker je
brief waar je moet
staan! Als je er niet kan zijn graag dit
op voorhand te laten weten aan de
leiding!

Dit jaar krijgen we ook bezoek van een
speciaal iemand!!
Hij komt, hij komt, de lieve goede SINT!!
Mijn beste vriend, mijn beste vriend, de
vriend van ieder kind!!! De Sint komt dit
jaar iets vroeger dan verwacht, namelijk op
30 november . en voor
wie braaf is geweest
van de RO3123 & RO456
zal iets lekkers mogen
verwachten  !

December

is nog een maand waar we

feest vieren!!
Rinkelende bellen, kinderen vertellen,
Van de lieve Kerstman met z’n slee!
Sterren die verlichten, vrolijke gezichten
De sneeuwman lacht en iedereen zingt
mee! Hé!
Want na de Sint komt natuurlijk ook de
KERSTMAN bij ons op bezoek!! Wie
deze leuke oude man & zijn
grappige zwarte pieten niet
wil missen, moet zeker op 21
december langskomen! Wie
weet heeft de kerstman wel
iets leuk meegebracht!!

Nog enkele belangrijk afspraken:
1. We beginnen graag stipt aan onze activiteiten! De vergadering
begint om 14u00 en eindigt pas om 17u00! Ben je later laat dit dan
tijdig weten aan de leiding! Ben je te vroeg voor ze terug op te
halen, wacht dan aan de poort zodat we op een goede manier
kunnen afsluiten!
2. We komen iedere vergadering in uniform! Dat wil zeggen: hemd
+ sjaaltje zijn verplicht! Dit is uit veiligheid naar de kinderen toe
zodat wij iedereen goed kunnen herkennen! Truien en dergelijk
zijn geen uniform!
3. Wij spelen graag en worden af en toe wel eens vuil! Kom daarom
met speelkledij naar de vergadering! Storm, sneeuw of regen, KSA

de Roodkapkes spelen graag buiten en kunnen hier tegen! Voorzie
je dochter ook van gepaste kledij voor buiten te spelen!

Vergeet ook af en toe niet eens te kijken op onze facebookpagina
voor foto’s en/of belangrijke informatie!
Op onze website vind je ook steeds de nieuwste updates terug!
Heb je toch nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen!
Je mag ons steeds contacteren via
• Mail: hoofdleiding@ksaroodkapkeswaasmunster.be
• Ons contactformulier op de website:
www.ksaroodkapkeswaasmunster.be
• Telefonisch:
o Jetse: 0474/33.23.09
o Finley: 0470/05.32.98
o Geers: 0472/60.25.78
o Leiding: zie contactgegevens in het informatie kapke

RO 3123

Hey lieve RO3123’ertjes,

Het is deze maand tijd voor een nieuw sprookje. Deze twee maanden gaat het gaan over het
sprookje Aladdin. Het gaat een hele leuke maand worden. Doe zeker elke vergadering genoeg kleren
aan, want de winter komt er aan. Kijken jullie er ook zo naar uit zoals ons?
Veel liefs,
Caitlyn en Heleen

9 november: 14u – 17u, lokaal
2 november: 14u – 17u, lokaal
Aladdin is nog nooit naar het
bos geweest. Daar moeten we
dus een verandering in maken.
Gaan jullie met hem mee?

Om Agrabah te kunnen redden, heeft
Aladdin veel hulp nodig van zijn
vrienden. Ze werken samen als een
team wat heel belangrijk is. Vandaag
gaan wij dat ook eens proberen zodat
we een nog beter team worden.

16 november: 13u – 17u
Het is eindelijk zo ver, het is
wafelbak. Jullie hebben een brief
gekregen waar het adres in staat
waar jullie moeten zijn.
Veel plezier vandaag!!
23 november: 14u – 17u, lokaal
De avonturen die Aladdin
meemaakt zijn bijna altijd een
verrassing voor hem. Daarom is
het voor jullie deze keer ook
een verrassing wat jullie gaan
doen vandaag.

30 november: 14u – 17u, lokaal
De Sint is in het land. Daarom spelen
we vandaag een speciaal sintspel met
alle groepen. Misschien is er wel op
het einde nog een kleine verrassing
als jullie braaf zijn geweest.

7 december: GEEN vergadering
Van al die avonturen die we
samen beleefd hebben, is het
vliegend tapijt een beetje moe
geworden. Daarom is het
vandaag een rustdag en dus geen
vergadering.

21 december: 14u – 17u, lokaal
14 december: 14u – 17u, lokaal
Vandaag gaan we iets speciaals
doen. We gaan namelijk iets maken
voor de Warmste Week van Studio
Brussel. Neem dus zeker al jullie
creativiteit mee naar deze
vergadering.

“Rinkelende bellen, kinderen
vertellen van de lieve kerstman
met z’n slee.” Het is bijna
Kerstmis dus spelen we vandaag
een heel leuk kerstspel. Haal die
kerstmuts maar al naar boven
voor vandaag.

28 december: GEEN vergadering
Ook Aladdin viert deze periode
veel feest. Het is daardoor een
beetje te druk voor hem en is het
vandaag geen vergadering.
Prettige feestdagen iedereen!!

RO 456

Liefste RO456’ers
Zoals jullie natuurlijk wel doorhebben komt de winter er stilletjes aan! Dit betekent feestdagen, dikke kleren,
sneeuw en niet te vergeten de super gezellige vergaderingen!

Zaterdag 2 november 14u-17u: GEEN VERGADERING!
Whoehoee, het is herfstvakantie! Soldaten hebben ook recht op eens een
dagje rust. Geniet maar van de rust zodat jullie volgende week weer lekker
fris op de vergadering staan.
Tot dan!!!

Zaterdag 9 november 14u-17u:
Vandaag kijken we welk team van
jullie het sterkste, snelste,
behendigste,… is. We zullen jullie
testen op verschillende
vaardigheden.

Zaterdag 16 november 13u-17u: Wafelbak!
Vandaag is het eindelijk zo ver, de befaamde wafelbak! Lekker bakken
(en een beetje smullen)!
Jullie worden verwacht op een bakpost bij jullie in de buurt.
Indien je niet kan komen gelieve dit te melden aan één van de leiding.
Meer info hierover staat op de brief die jullie een paar weken geleden
hebben ontvangen.

Zaterdag 23 november 14u-17u:
Stadspel
Vandaag trekken we de wijde wereld in!
We nemen de bus naar een grotere
stad. We gaan eens kijken wat er daar
allemaal te beleven valt, want we
hebben het een beetje gezien in
Waasmunster. Doe zeker allemaal jullie
hemd aan zodat goed zichtbaar zijn!

Zaterdag 30 november 14u-17u: Sintvergadering
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!
Het is bijna zo ver, de Sint is al in het
land en heeft tijd vrijgemaakt om ons te
komen bezoeken!
En zoals gewoonlijk neemt de Sint ook
lekkere versnaperingen mee!!

Zaterdag 7 december 14u-17u: Pisquiz
In het leger moet je natuurlijk snel kunnen
denken. En op al die missies kom je niet zo
vaak een toilet tegen. Daarom gaan we
vandaag zowel ons verstand als onze blaas
trainen. Zodat we op missie altijd de juiste
beslissingen kunnen nemen!

Zaterdag 14 december 14u-17u: Warmste week
actie!
De Roodkapkes doen mee met hun eigen
warmste week actie.
De opbrengst gaat integraal naar YIEHA! Vzw, dit
is een jeugdbeweging voor kinderen met en
zonder een beperking.
En wij als soldaten willen dan natuurlijk ons beste
beentje voor zetten en goed helpen met deze
actie.

Zaterdag 21 december 14u-17u:
Kerstfeestje!
De feestdagen komen eraan!
Dit betekent, TIJD VOOR EEN FEESTJE!
Jaja, ook in het leger doen ze daar aan
mee, en soldaten kunnen beter en
harder dansen als iedereen.

Zaterdag 28 december: GEEN
VERGADERING!
Vandaag hebben de soldaten een
rustdag, ze hebben even tijd om samen te
zitten met de familie om samen de
feestdagen te vieren en af te tellen naar
het nieuwe jaar.
Tot volgend jaar!

3…2…1… Gelukkig nieuwjaar

JIM

We hebben ons de voorbije twee maand al ondergedompeld in de zon, zee en strand, maar
ook in de wereld van de Russen. Het is alweer tijd voor iets anders.
Deze maand trekken we er op uit naar….. DE VERENIGDE STATEN!!!!

2/11: 14u-17u
Vandaag draait het allemaal
rond het verkennen van de
USA. Haal alvast jullie talenten
naar boven want deze zullen
jullie zeker nodig hebben…!!

9/11: 14u-17u
We zijn het al beu
om heel de tijd in de
drukke straten van
de VS te lopen… Tijd
voor wat natuur!!

16/11: WAFELBAK 13U-17U
Vandaag is het onze jaarlijkse
wafelbak. Wij hippies helpen graag
andere mensen dus wij verwachten
jullie om 13u op het juiste adres. Deze
informatie hebben jullie via de brief
gekregen.

23/11: 14u-17u
Vandaag is het
jammer genoeg onze
laatste dag in de
VS…. We maken er
nog het beste van.

30/11: GEEN KSA
Om ons voor te bereiden
op de volgende reis rusten
we even uit…

Deze maand tasten we onze grenzen af. We zoeken het koude

Lapland op… Kleed je alvast goed aan deze maand.

7/12: 14u-17u
Kleed je goed aan vandaag
en maak je klaar voor een
dag vol avontuur!!!

14/12: 19u-21u
AVONDVERGADERING
Hippies houden van rust
en chillen… We maken
er een gezellige avond
van!!

21/12: 14u-17u KERSTFEESTJE
Vandaag krijgen we bezoek van de
enige echte KERSTMAN! Het is tijd
om de groepssfeer te versterken.

28/12: GEEN KSA
Hippies spenderen ook
graag tijd met familie.
Kerst en nieuwjaar is
hier de ideale periode
voor… TOT VOLGEND
JAAR

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

