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Dag meisjes! 

Ik ben Caitlyn, ik ben 17 jaar en dit is mijn 

tweede jaar leiding! Ik zit al 11 jaar bij de 

KSA en heb in al die jaren zoveel leuke 

dingen gedaan! Ik ga samen met Heleen 

ervoor zorgen dat ook jullie super veel 

leuke spelletjes spelen en nieuwe 

avonturen beleven, dus bereidt jullie maar 

voor op  een fantastische tijd!  Hopelijk zie 

ik jullie snel! xx 

 

Hallo, ik ben Heleen.  
Ik zit al 13 jaar in de KSA en dit is mijn derde 
jaar dat ik leiding ben. Ik sta dit jaar als leiding 
bij de RO3123 wat voor mij de eerste keer is, 
maar ik kijk er zeker naar uit! Ik sta niet alleen 
als leiding bij de KSA, maar ik ben ook al twee 
jaar moni op het speelplein Wasp  in 
Waasmunster. Vorig schooljaar ben ik 
afgestudeerd op OLVP en dit jaar begin ik aan 
mijn studies voor leekracht lager onderwijs. 
Ik heb al heel veel zin in dit jaar en we gaan er 
op de KSA sowieso een topjaar van maken!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allerliefste KSA’ertjes!  

Ik ben Lore. Ik ben al een hele tijd actief in 

de KSA. Dit jaar ga ik onze geweldige 

leidingsploeg wat extra ondersteunen 

door één keer in de maand leiding te 

geven aan onze allerkleinsten. Ik ben er 

helemaal klaar voor! Het belooft weer 

een geweldig jaar te worden vol spel, 

plezier en vriendschap! Laten we er een 

lap op geven! 😊  

 

Hallo allemaal! Ik ben Freke, al sinds ik klein 

ben zit ik in de KSA. Maar toen het tijd was 

om leiding te worden koos ik ervoor eerder 

achter de schermen te helpen. Dit jaar zal ik 

met veel plezier de leidingsploeg bij staan om 

jullie kindjes een even leuke tijd te laten 

beleven op de KSA, als ik altijd heb gehad. 

Vooral bij de jongste groep zal ik mij met 

plezier inzetten. X  

 

 

 

Liefste roodkapjes! Ik ben Jetse en 

ik zit al 17jaar in de KSA! En mij zal 

je af en toe zien verschijnen op de 

KSA. Ik ga de groepen 

ondersteunen waar nodig en 

vooral de allerkleinste bijstaan. Ik 

heb al een hele leuke, 

avontuurlijke, fantastische weg 

afgelegd in onze KSA en wil dit 

ook aan jullie bezorgen  dus we 

gaan er alvast een heel leuk jaar 

van maken vol spel & plezier! Veel 

knuffels x  
 

 



Hallo allemaal! 

 

Mijn naam is Lien en dit jaar geef ik mijn 4de jaar leiding aan RO456! 

Ik ben 20 jaar & ik zit al 15 jaar in de KSA. Ik speel dus al heel lang 

superleuke spelletjes en dat gaan we dit jaar opnieuw doen! Buiten 

de KSA speel ik nog toneel en sommige kinderen kennen mij ook van 

het speelplein. Ik studeer voor kiné en zit in mijn 2de bachelor. KSA is 

voor mij mijn grote uitlaatklep dus ook dit jaar gaan we er een 

feestje van maken. Hopelijk zien we elkaar nog veel! 

  

Dikke kus 

 
 

Hallo iedereen!  

Ik ben astrid en ik ben 18 jaar. Voor mij is dit 

mijn eerste jaartje bij de KSA en ik geef leiding 

aan de RO456. Misschien ken je mij al van bij 

Kazou waar ik al 2 jaar moni ben. Dit jaar 

begin ik ook aan mij bachelor opleiding om 

leerkracht te worden in het lager onderwijs. Ik 

verzin en speel graag de zotste spelletjes, dus 

ik kijk al uit naar een leuk KSA-jaar!  

Groetjes 
 



Dag KSA'ertjes!!  

Ik ben Lore en ben al 12 jaar een Roodkapke. Dit 

jaar wordt mijn derde jaar als leiding en kijk super 

hard uit om weer bij de JIM te staan!! :) ik hoop dat 

jullie evenveel zin hebben als ik om er weer een 

geweldig jaar van te maken met vele leuke 

herinneringen!! Veel knuffels xx 

 

 

Heyhey! 

 

Mijn naam is Finley en ben 20 jaar oud. Ik start aan mijn 

15de jaar in de KSA en aan mijn 4de jaar als leiding. Dit 

jaar wordt ook mijn 1ste jaar als nieuwe groepsleiding 

samen met Jetse en Eline.  

Leiding geven doe ik met heel mijn hart en kijk er super 

hard naar uit om dit jaar terug de leiding te zijn van de 

Jim samen met Lore!  Ik kan jullie alvast beloven dat 

het een jaar gaat worden om niet snel te vergeten!  

 

Vele groetjes! xxx 
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