
 

Proficiat springers! Wij heersen nu allen over een veilige onderwaterwereld. Maar we zijn de problemen boven 
water uit het oog verloren. De koning belde ons op en benoemde de leiding tot superhelden en jullie springers zijn 
onze superkrachten. Klaar om de strijd tegen het kwaad aan te gaan? 

11 januari  Het nieuwe jaar zetten we in met een avondactiviteit. Jullie worden tussen 16u30 en 
19u00 in de zandberg verwacht. 

18 januari  Tijdens deze winterdagen kan schaatsen natuurlijk niet ontbreken, daarom worden 
jullie verwacht van 13u30 tot 16u30 aan de schaatsbaan van Boudewijn Seapark. 
Achteraf houden we nog een nieuwjaarsreceptie in het Trapveld. 

25 januari Vandaag spelen we een groot spel met de hele KSA! We verzamelen van 14u tot 17u 
in het Trapveld. 

1 februari Who runs the world? De springers! Laat zien van 14u tot 17u wie er echt de baas is. 

8 februari Binnenkort is het de week tegen pesten, wij zijn ook tegen pesten! Kom daarom al je 
stippen verzamelen van 14u tot 17u in het Trapveld. 

15 februari Neem vanmiddag al je vrolijke vrienden mee want vandaag is het vriendinnetjesdag! 
Kom met je BFF, nicht, buurmeisje… van 14u tot 17u naar het Trapveld. 

21 - 23 februari  We trekken erop uit en gaan samen op weekend. Meer info volgt. 

7 maart Geef acht! Kom naar het Trapveld in volle kracht! Trek je coolste leger outfit al maar 
aan, want vandaag worden jullie opgeleid tot echte soldaten.  

14 maart #OMG al die berichtjes! Kom eens uit die zetel, weg van die gsm en IPad en laten we 
elkaar eens in het echt spreken van 14u tot 17u in het Trapveld. 

21 maart Die mooie lentedagen beginnen vandaag. Het wordt stilaan warmer, maar dat wordt 
onze planeet ook! Het klimaat heeft onze steun meer dan ooit nodig! Help hem van 14u 
tot 17u in het Veltembos! 

28 maart Vandaag is het financiële actie! We verkopen paaseitjes van 9u tot 17u. Vergeet je 
lunchpakket niet!  

13 april Vandaag is er geen activiteit maar we organiseren wel een paaseierenraap! Wees 
welgekomen! 

25 april Nu we met 7,6 miljard mensen op Aarde zijn, is er steeds minder plaats op de aardbol. 
Kom daarom jouw stukje wereld veroveren van 14 tot 17u in het Trapveld. 

2 mei Oh nee! Dieven hebben bij ons ingebroken! Achterhaal wie ze zijn en wat ze precies 
zochten van 14u tot 17u in het Trapveld. 

9 mei ‘Gek zijn doet geen zeer!’ Kom daarom met je beste moppen en gekke bekken van 14u 
tot 17u naar het Trapveld. 

16 mei Dit fantastische KSA jaar sluiten we in schoonheid af. Kom daarom van 14u tot 17u 
naar het Trapveld. 

27 juni  Vandaag trekken we er weer eens op uit en gaan we naar de zee! Verdere info volgt 
nog. 

10 - 17 augustus Dit jaar wordt afgesloten met het beste kamp ooit! Vergeet zeker niet in te schrijven. 
Verdere info volgt nog. 

 


