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33ste jaargang, verschijnt
maandelijks, behalve in juli en
augustus
EDITIE FEBRUARI

Redactioneel
Liefste KSA-ers
Januari was alweer een maand met heel veel
toffe activiteiten. De eerste sneeuw van 2021 viel
tijdens onze activiteit en daar hebben we heel
hard van genoten. Even hebben we ons spel
stilgelegd, om te gaan verderspelen in de sneeuw!
Er
werden
sneeuwmannen
gebouwd,
sneeuwballengevechten gehouden,… ☃
Voor februari hebben we suuuuper goed nieuws….
Eindelijk mogen de Knapen, Jonghernieuwers en
Hernieuwers opnieuw naar de KSA komen!!!
HOERAAAA ☺
Zoals we de laatste week van januari al hebben
gedaan met de drie jongste groepen, zal elke
groep opgesplitst worden in kleinere bubbels van
10. Hierover vind je meer informatie in de
Braggel.
Redactionele groeten
Margot, Joke en Nele

Memo’s

YESS!! Ook de
Knapen,
Jonghernieuwers en
Hernieuwers mogen
opnieuw naar de KSA
komen!! ☺

Schrijf zeker de
naam van je kind in
zijn/haar uniform!

De KSA zal voorlopig
plaatsvinden in
bubbels van 10.
Daarom moet elk kind
ingeschreven worden
per vergadering. Lees
zeker de Braggel voor
meer informatie.

Nog op zoek naar
een keicool KSAmondmasker?? Kom
dan zeker een kijkje
nemen onder het
afdak! Wij verkopen
er voor €5 per stuk!

Nieuwe coronamaatregelen
Zoals jullie waarschijnlijk al vernomen hebben, zal
de KSA vanaf februari een beetje anders verlopen.
Vanaf heden zullen de kinderen per groep in
bubbels van maximum 10 leden per bubbel verdeeld
worden. Belangrijk hierbij is dat je kind elke week
opnieuw moet worden ingeschreven, zodat we de
bubbels op voorhand zo goed mogelijk kunnen
verdelen.
Voor de Rubskes, Leeuwkes en Jongknapen:
Elke week zal er via mail en op de facebookpagina
een inschrijvingslink verschijnen. We vragen jullie
om deze in te vullen, zowel als je kind aanwezig zal
zijn, maar ook als je kind niet zal komen. Zo krijgen
wij een beeld over het aantal leden dat zal komen
en kunnen we deze op voorhand in bubbels
verdelen.
Belangrijk: vul het document in voor elk kind apart!
Heb je dus twee kinderen op de KSA die bij de
Rubskes, Leeuwkes of Jongknapen zitten? Dan vul
je het document twee keer in.
Bij aankomst op de KSA zal er aan je kind gezegd
worden waar deze naartoe moet gaan en wie de
leiding van die dag zal zijn.

Voor de Knapen, Jonghernieuwers en
Hernieuwers:
Hoera! Ook jullie mogen terug naar de KSA komen
☺. Voor de oudere leden (+12) zal de leiding van de
groep onderling met de leden bespreken hoe ze de
groepen gaan verdelen. Vergeet zeker geen
mondmasker naar de KSA mee te nemen!

Online shoppen en zo KSA
Aarschot steunen? Dat kan!

1. Bezoek onze pagina via deze link
https://trooper.be/ksa-aarschot
2. Kies de webshop waar je online wil
shoppen en klik op de afbeelding, Trooper
registreert dan dat je via onze link bent
doorverwezen
3. Doe je aan kopen zoals gewoonlijk zonder
extra te betalen
4. De webshop geeft KSA Aarschot nu
gemiddeld 5% van de aankoopprijs!

Activiteiten Februari
RUBSKES
06/02
13/02
20/02
27/02

De grootse rubskestoren
Quizzerdequizzerdequizz
Spelen in het bos
Knutselplezier

LEEUWKES
06/02
13/02
20/02
27/02

Knutselen
Olympische leeuwkes
Luid en veel zingen
Talentenjacht

JONGKNAPEN
06/02
13/02
20/02
27/02

Nadenken en snel zijn
De strijd der bubbels
Supermegagezellige spelen
Zoektocht

KNAPEN
06/02
13/02
20/02
27/02

Nog eens KSA ofwa?!?
Doorschuiveeeeen
Touwen en balken
King of the hill

JONGHERNIEUWERS
06/02
13/02
20/02
27/02

Casino
Love island
Highlandgames
GEEELLLD

HERNIEUWERS
06/02
13/02
20/02
27/02

Het super spel
Wie is het
Op het grasveld
Lachen, gieren, brullen

