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Redactioneel
Beste ouders en KSA’ers,
Het nieuwe KSA jaar gaat weer van start, op 14
september beginnen we er weer aan.
We hopen jullie allemaal terug te zien, en hopen
ook dat er vele nieuwe gezichtjes zich bij ons
komen amuseren. Neem dus allemaal jullie
vrienden en vriendinnen mee en laat ze zien hoe
leuk het is op de KSA!
De KSA zal dit jaar meerdere speciale en nieuwe
activiteiten organiseren. Zo steken we de hemelfuif
in een ander jasje, er komt een vriendjesdag en
rond Pasen komen er nog Paasachtige verrassingen.
Meer info hierover volgt uiteraard nog.
Voor de Braggel gaat er ook wat veranderen (zie
verder in de Braggel).
We hopen dat we er allemaal samen een fijn KSA
jaar van kunnen maken!
Redactionele groeten
Margot, Marthe, Kaat, Joke, Kato en Lore

Memo’s

De KSA start
altijd om 14u en
eindigt om 17u. In
de winter eindigen
de activiteiten al
om 16.30u.

Ook dit jaar is er na de
vergadering steeds een
drankje te verkrijgen
aan onze toog in het
lokaal.

!!! Belangrijk !!!
Vanaf dit jaar zullen we de
Braggel niet meer via de
post versturen, maar kan je
deze online terugvinden
(op onze site en via
Facebook) en via mail.

Allen welkom!

Na onze startdag op
14/09 is het ook
onmiddellijk de
ouderavond. Check
in de braggel voor
meer info over onze
startdag

Startschot
☼ Op zaterdag 14 september zijn alle kinderen vanaf
de 3e kleuterklas welkom om te komen meespelen met
ons op de KSA.
☼ We starten met de inschrijvingen om 13 uur. Van 14
uur tot 17 uur leren jullie je leiding kennen en spelen
we allerlei leuke spelletjes.
☼ Hopelijk blijven jullie daarna nog even plakken
voor de Streekbierenavond en de lekkere kampburgers
van de Kookies.
☼ Ondertussen wordt er ook kinderanimatie voorzien.
De kinderen kunnen met een speelkaart allerlei
activiteiten (zoals: blikken gooien, kubben, grimmen,
bowlen, springen op het springkasteel,…) doen na de
KSA. Wanneer ze 4 activiteiten goed hebben
uitgevoerd krijgen ze een lekker ijsje!
☼ Tijdens de kinderanimatie is er voor de ouders een
ouderavond in het lokaal. Hier wordt de leiding
voorgesteld, belangrijke data meegedeeld, en worden
al jullie vragen beantwoord.

Veranderingen Braggel
Vanaf dit jaar zal de Braggel niet meer verstuurd
worden via de post.
Dit doen we omwille van het milieu en zodat
iedereen zeker de Braggel op tijd kan raadplegen.
De Braggel wordt vanaf dit jaar naar iedereen
doorgemaild en zal ook te vinden zijn op onze
KSA site en de Facebookpagina.
Alle activiteiten zullen worden opgehangen aan het
bord bij het lokaal.
Heeft u hier nog vragen bij? Aarzel dan niet om
deze te stellen en stuur ons een mailtje:
bonds@ksa-aarschot.be

Digit, wasda?!?
Inschrijven bij de KSA betekent dat je lid ook
wordt van onze koepel: KSA.
Je kan nu zelf je administratieve gegevens beheren,
en je inschrijven voor activiteiten via digit.
Hoe gaat het precies in z’n werk?
1. Je vult een inschrijvingsformulier in, dat wij
gebruiken om je lid te maken. Dit gebeurt in het
lokaal.
2. Je krijgt van ons in je mailbox je persoonlijke
log in.
3. Op de website https://digit.ksa.be kan je die log
in gebruiken voor:
o Het controleren en aanpassen van je
gegevens.
o Gegevens van de leiding terug te vinden.
o Inschrijven voor activiteiten, indien nodig
(zoals bv. onze uitstap volgende maand)
Vragen of problemen? Spreek ons gerust aan!

Activiteiten september
RUBSKES
14/09
21/09
28/09

Welkom bij de KSA
Kennismakingsspelletjes
Rubsen tegen Simba (Simbaspel)

LEEUWKES
14/09
21/09
28/09

Teambuilding
Paralympische Leeuwkesspelen
Één tegen allen

JONGKNAPEN
14/09
21/09
28/09

Wie ben jij?
Naar het bos
Ne keer goed ravotten

Activiteiten september
KNAPEN
14/09
21/09
28/09

Wie is het?
Wie, wat waar?
Ken je leiding (quiz)

JONGHERNIEUWERS
14/09
21/09
28/09

Maarten x2
Spetter spieter spater
Zoektocht

HERNIEUWERS
14/09
21/09
28/09

Wie zijn jullie?
Chillen dingen
Kleine spelen

