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31ste jaargang
EDITIE OKTOBER

Redactioneel
Liefste KSA-ers
In september hebben we weer het startschot gegeven
van een geweldig nieuw KSA-jaar! Dankjewel dat jullie
er allemaal weer bijzijn, of je nu al lang op de KSA zit
of nog maar net, heel veel plezier gewenst met de
nieuwe leiding en groepen van dit jaar.
Ook in oktober staat er weer heel wat leuks te
wachten. Zo mag je een vriendje of vriendinnetje
meenemen naar een vergadering op onze
vriendjesdag en gaan we allemaal samen naar
Planckendael op uitstap!
Ook de Dag van de Jeugdbeweging komt er weer aan
dus zorg er maar voor dat je uniform die dag klaarligt
om aan te doen naar school zodat iedereen weet met
hoeveel we zijn.
Vergeet ook zeker op Facebook de kampfoto’s niet te
checken! Het zijn er weer heel wat.
Veel groetjes, De Braggelredactie

Memo’s

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

Op zaterdag 26
oktober Gaan we
met z’n allen naar
Planckendael!
Meer info vind je
verder in de Braggel

Neem op zaterdag 12
oktober een
vriendje/vriendinnetje
mee naar de KSA op
onze vriendjesdag!

Inschrijven kan altijd
aan de toog, bij
betaling is de
inschrijving compleet.
Ook formulieren van
de mutualiteit kan u
ons bezorgen!

Naar Planckendael!
Ook dit jaar gaan we weer op uitstap met de
hele groep en dit jaar gaan we weer eens kijken
hoe het met de dieren in Planckendael gesteld
is! Wij hebben er alvast heel veel zin in en
hebben al zoveel mogelijk dierengeluiden
ingestudeerd!
Hiervoor verzamelen we om 8u50 aan het
station van Aarschot. We zijn terug om 18u30.
Meenemen?
1. €20, te betalen bij vertrek
2. Uniform
3. Lunchpakket
4. Aangepaste kledij (regenjas)
5. Zakcentje vanaf knapen
6. Je goed humeur
Inschrijven doe je via Digit (zie handleiding
volgende pagina.) Dit kan nog tot 19oktober!
Tot dan!

Inschrijven via Digit
Link voor Digit: https://digit.ksa.be
Link om in te schrijven:
https://digit.ksa.be/activities/6765
Hoe gaat het precies in z’n werk?
1. Je gaat naar de site van Digit en vult het
lidnummer van je kind in.
(terug te vinden op de lidkaart of in de
bevestigingsmail die begin dit jaar verstuurd werd)

2. Dan ga je naar activiteiten en stel je de
filter in op “oktober.” Zo zou je de activiteit
moeten terugvinden.
3. Je kan je nu inschrijven.

Hulp nodig? Contacteer ons! ksaaarschot.be of bonds@ksa-aarschot.be

Pyjamafuif Rubskes
Zoals velen onder jullie wel weten organiseert
het SJCA elk jaar weer een keitoffe pyjamafuif!
Heel wat rubskes gaan hier graag naartoe, maar
het zou spijtig zijn dat ze dit moeten missen
omdat het dan nog KSA is…
Daarom mag je je kinderen op zaterdag 19
oktober afzetten met hun pyjama in een
(rug)zakje. Dan zorgen wij dat ze aangekleed op
de fuif raken om 16u30!
Gaat uw kind hier niet naartoe? Geen probleem,
laat ons dat even weten voor de vergadering J

Dag van de jeugdbeweging
Op 18 oktober is het weer zover: Dag van de
Jeugdbeweging!
Om iedereen te laten zien met hoeveel we op
de KSA zitten, mag je die dag in je uniform naar
school toe gaan!
Je T-shirt, sjaaltje, hemd, petje, muts of alles
tegelijk, niets is te gek op deze dag.
Je kan die dag ook tussen 7u en 8u15 naar JC
De Klinker afzakken voor een gratis ontbijt als je
in uniform bent, de ideale start van de dag!

Activiteiten oktober
18 oktober: Dag van de Jeugdbeweging! (Zie Braggel)
RUBSKES
05/10
12/10
19/10
26/10

Knutselen
Vriendjesdag (zie Braggel) + Stratego
Pleinspelen
Planckendael (zie Braggel)

LEEUWKES
05/10
12/10
19/05
26/05

Ladderspel
Vriendenstratego in het bos
(neem allemaal jullie beste vrienden
en vriendinnen mee!, zie Braggel)
Het grote griezelhuis
Planckendael (zie Braggel)

JONGKNAPEN
05/05
12/05
19/05
26/05

Paralympische spelen
Vriendjesdag! (zie Braggel)
Quizzz
Planckendael (zie Braggel)

KNAPEN
05/10
12/10
19/10
26/10

Das hier een bos ofwa?
Das hier een spel ofwa?
Das hier een stad ofwa?
Das hier een zoo ofwa?
Planckendael (zie Braggel)

JONGHERNIEUWERS
05/10
12/10
19/10
26/10

Wat heb je in huis
Wie is dat?
Mosselen rapen
Broertjes bezoeken in de zoo
Planckendael (zie Braggel)

HERNIEUWERS
05/10
12/10
19/10
26/10

Geld inzamelen?
Breng uw vriendje of vriendinnetje
mee
Naar Aarschot
Diertjes
Planckendael (zie Braggel)

