
Na een spetterende Startdag zijn jullie al een beetje vertrouwd met de wonderwaterwereld en dat is maar 

goed ook! Met de Springers ontdekken wij dit semester namelijk de zeven zeeën vanuit onze comfortabele 

duikboot Atlantis III, op zoek naar een lang verzonken stad die enkel in legenden verder leeft. Wie en wat we 

op onze reis echter allemaal nog gaan tegenkomen, zullen we samen met jullie ontdekken… 

Voor we écht aan onze reis kunnen beginnen, moeten we natuurlijk eens testen of de Springers wel stoere 

avonturiers zijn. Tussen 14u en 17u onderzoeken we in het Trapveld of jullie niet te bang zijn van water, want 

enkel dan kun je ons vergezellen op deze ontdekkingstocht die zich diep onder de zeebodem zal afspelen. 

Durf je? 

Blub, blub, blub… Onze duikboot Atlantis III zinkt dieper en dieper weg voor zijn eerste trip tussen de vissen, 

koraalriffen, haaien (?!) en nog veel meer. In dit testritje komen we namelijk een heleboel nog onbekende 

voorwerpen tegen! Komen jullie ons van 14u tot 17u in het Trapveld helpen om te ontdekken wat we nog 

allemaal gevonden hebben op de bodem van de oceaan?  

Nu de testen voorbij zijn, lijkt iedereen klaar om te vertrekken. Maar kapitein Siene heeft nog een bedenking: 

Is het niet eerst tijd voor wat ontspanning? Ze is moe van de lange voorbereiding en wil eerst nog een weekje 

surfen om te bekomen. Gelukkig nodigt ze ons allemaal uit en bovendien ook al jullie vriendinnen die graag 

eens zouden proberen of KSA iets voor hen is. We chillen tussen 14u en 17u op het Trapveld-strand en 

proberen de grootste golven te bedwingen. Hopelijk zijn er de extra helpende handen van jullie 

vriendinnetjes! 

De surfvakantie heeft ons wat opgepept en nu kan de Atlantis III met zijn zoektocht naar de gezonken stad 

beginnen. Onbevreesd worden we te water gelaten en begeven we ons in de diepten van de oceaan, maar 

om 14u horen we plots kanonnen bulderen boven het wateroppervlak: piraten! We bevinden ons dan aan het 

kasteel van Ryckevelde, waar we jullie verwachten voor een heuse strijd. Om 17u kan onze duikboot hopelijk 

rustig verder varen en mag je daar ook weer worden opgehaald. Als er slecht weer op komst is, kan het 

echter zijn dat we toch in het Trapveld de piraten in de pan gaan hakken. We laten dit ten laatste 

vrijdagavond weten aan de ouders. 

Oef, die piraten hebben we overwonnen! Maar dat wil niet zeggen dat er geen andere gevaren meer op de 

loer liggen… Vandaag lijken we plots omsingeld door andere duikboten van onbekende makelij, die 

bovendien complete radiostilte in acht houden. Wie zijn ze en wat willen ze van ons? Kapitein Clara is 

compleet in paniek en roept jullie hulp in. Ga de strijd aan in het Trapveld tussen 14u en 17u! 

Eindelijk lijkt de rust over de zeven zeeën wat teruggekeerd. Onze waterratjes kunnen zich dan ook wat 

ontspannen en amuseren zich met het Grote Waterrad! Benieuwd wat dat inhoudt? Kom van 14u tot 17u naar 

het Trapveld en dan kunnen we dat samen ontdekken. 

De bemanning van de Atlantis III trekt er het eerste weekend van de herfstvakantie even op uit om de 

groepssfeer te verbeteren. Ook op 2 november is er geen activiteit, zo kunnen jullie ten volle genieten van de 

vakantie! 

  



Na een paar weken keren we terug naar ons vaste stekje, de Atlantis III. Ditmaal mogen jullie allemaal 

verkleed komen als enge vissen of angstaanjagende onderwaterdieren! We zitten nog namelijk nog wat in de 

Halloweensfeer en vanavond is het schemertocht. Verdere info daarover volgt nog, maar voordien gaan we 

dus al wat griezelen in het Trapveld van 14u tot 17u. 

De Atlantis III en zijn bemanning stellen het allemaal heel goed dankzij jullie excellente hulp de voorbije 

weken, dus hebben ze jullie hulp vandaag niet ingeroepen. Dat wil zeggen dat jullie de hele avond vrij 

hebben om naar Diabalo te komen! Kom lekkere pasta eten, de prachtige foto’s van het zomerkamp bekijken 

en een dansje placeren met heel je familie. Een officiële uitnodiging vinden jullie tijdig in de brievenbus. 

Kapitein Haïke heeft iets magisch gespot in de oceaan: een zeemeermin! ‘Ik geloof er niets van, dat bestaat 

niet!’, riep de kritische kapitein Mona, maar kapitein Haïke is er honderd procent zeker van. Of er werkelijk 

iets van aan is, mogen jullie komen uitmaken in het Trapveld van 14u tot 17u. We raden aan niet jullie 

mooiste kleren aan te trekken, je weet nooit of een zeemeermin plots met glitters smijt! 

Nu kapitein Mona de zeemeerminnen met haar eigen ogen gezien heeft, gelooft ze opnieuw in het sprookje 

van Ariël de Kleine Zeemeermin. Je staart ten koste van je stem omruilen in benen om de liefde van je leven 

te veroveren is haar nieuwe missie! We gaan een dag aan land om haar te helpen bij haar avonturen, in het 

Trapveld tussen 14u en 17u. 

De Atlantis III zet koers richting een locatie aangegeven op een oude schatkaart, waar de stad gezonken zou 

zijn. Het is echter nogal lang varen en de zee blijft rustig. Er is enkel een stoomboot gepasseerd, niet toevallig 

uit Spanje! Inderdaad: de Sint is in het land en komt ook bij ons op bezoek, in het Trapveld tussen 14u en 

17u. 

De zon is nog niet op, maar de hele duikboot staat in rep en roer: kapitein Janne heeft alarm geslagen want 

de gezonken stad is eindelijk in het vizier! Geen tijd te verliezen, jullie worden om 7u verwacht aan de Oude 

Spoorwegbedding (Meulestee 56/Sint-Trudostraat 2). Zorg dat je goed ingeduffeld bent want het kan een 

zware tocht worden. Om 9u30 kunnen jullie worden opgehaald in het Trapveld, en hebben jullie al een 

boterkoekje achter de kiezen. Hopelijk kunnen we het semester afsluiten met de ontdekking van deze 

gezonken stad! 

Als kerstfeestje vieren we vandaag het succes van onze duikboottocht! Kapitein Lore heeft een fantastisch 

idee om helemaal in de juiste sfeer te feesten, en nodigt jullie allemaal uit van 17u30 tot 20u in het Trapveld. 

Jullie krijgen iets om te eten, maar zouden daarvoor 3 euro moeten meebrengen. Hopelijk zijn jullie talrijk 

aanwezig, wij kijken er al naar uit! 

Het nieuwe jaar zetten we in met een avondactiviteit, jullie worden tussen 16u30 en 19u00 in het Trapveld 

verwacht. 

  

massa-activiteit 

 


