
2E SEMESTER 
 
1 februari 
Na al die speciale activiteiten wordt het tijd om terug te keren naar ons fantastische lokaal. 
We verwachten jullie van 14u-17u in de Zandberg voor een spetterende activiteit! 
 
8 februari 
Ooh wat een geluk! Vandaag heeft de leiding een mega tof spel voor jullie in petto. Jullie zijn 
welkom om 14u in de Zandberg en (surprise surprise) om 17u mogen jullie ouders jullie 
komen ophalen. 
 
15 februari 
Gisteren was het Valentijn ♥, maar leidster Laura is wat verdrietig. Ze had namelijk geen date 
op de meest romantische dag van het jaar. Komen jullie haar troosten? We verwachten jullie 
van 14u tot 17u in de Zandberg! (Ps: Sorry, maar je liefje moet je helaas thuislaten.) Wat je 
wel mag meebrengen, zijn extra vriendinnetjes die nog niet in KSA zitten, maar wel eens een 
activiteit willen meepikken! xxx 
 
21-23 februari 
Woehoee, wat een gelukzakken zijn jullie! Jullie mogen namelijk niet één, niet twee, maar 
drie dagen met de beste KSA-groep ter wereld spenderen. Zijn jullie er klaar voor? Meer 
informatie vind je in het weekendboekje.  
 

29 februari 
Omdat jullie nog allemaal aan het nagenieten zijn van dat fantastische weekend geven wij 
jullie even wat tijd. Er is spijtig genoeg geen activiteit, maar niet getreurd, jullie zullen ons niet 
lang moeten missen! Geniet van de vakantie! 
 
7 maart 
Geluk is... samen met je vriendinnen spelletjes spelen in de Zandberg! Wij willen dat geluk 
natuurlijk niet afnemen, daarom spreken we af van 14u-17u in de Zandberg. 
 
14 maart 
Oh nee, leidster Mara heeft een groot probleem! Morgen heeft ze een belangrijk optreden, 
maar ze is haar geluksbrenger kwijt. Willen jullie haar van 14u-17u helpen in de Zandberg? 
 
21 maart 
Pff, leidster Nore is wat lomp geweest. Denkend dat ze kon skiën, is ze de moeilijkste 
skipiste afgedaald. Helaas stond er één boom op haar weg die ze niet had gezien… Spijtig 
genoeg is Dokter Bibber op pensioen, maar zouden jullie hem misschien kunnen vervangen 
en Nore genezen? 
 
28 maart 
Ja hoor, zet je maar schrap, want vandaag is het FINANCIËLE ACTIE! Raap al je geluk 
bijeen en oefen je overtuigingstechnieken in de spiegel, want deze ga je vandaag zeker 
kunnen gebruiken! We verwachten jullie om 10u in het Trapveld en om 17u mogen jullie 
terug naar huis. 
 

 

 

 
 
 



4-11-18 april 
Sorry lieve roodkap, maar je zal je leiding even moeten missen, want het is Paasvakantie en 
dat willen zeggen dat er geen activiteit is. Maar wees niet te depressief, want 25 april zijn we 
terug! 
 
25 april 
Zin in een spetterende activiteit? Kom dan van 14u-17u naar de Zandberg! 
 
2 mei 
Geluk is... na een feestdag gezellig de middag doorbrengen met de KSA. Van 14u-17u staat 
jullie favoriete leiding voor jullie klaar in de Zandberg! 
 
9 mei 
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… Wil je zien wat ik zie? Kom dan van 14u-17u naar de Zandberg! 
 
16 mei 
3,2,1 Gelukkig Nieuwjaar! Woehoe de eerste dag van het nieuwe jaar gaat van start! Ah nee 
wacht dat klopt niet. Oh juist, vandaag is het niet 1 januari, nee vandaag is het de laatste 
activiteit. We verwachten jullie met het beste humeur ooit in de Zandberg van 14u-17u.  
 


