NIEUWSBRIEF NOVEMBER - DECEMBER

Schemertocht
Op zaterdag 10 november vindt weer de jaarlijkse schemertocht plaats. Dat is een
wandeltocht doorheen Assebroek in thema Halloween die georganiseerd wordt
door de overkoepelende VZW van onze KSA en KSA Sint-Trudo. Onderweg zijn er
(spannende) toneeltjes en heerlijke drank- en eetpostjes. Starten kan tussen 17u
en 19u in ‘t Trapveld. Erna is er ook de mogelijkheid om met een drankje gezellig
na te praten of frietjes te eten.

Diabalo
Op 17 november is er de jaarlijkse Diabalo. Iedereen is welkom vanaf 17u30 in de
eetzaal van OLVA (collegestraat 24, Assebroek) voor een lekkere pasta. Rond 20u
beginnen we aan de diavoorstelling met de foto’s van de afgelopen zomerkampen.
Daarna is het zeker nog de moeite om samen met de leiding een dansje te
placeren.
Inschrijven kan door het juiste bedrag over te schrijven naar het volgende
rekeningnummer: BE91 7360 2860 6576. In de beschrijving zet je de codes van
de pasta’s die je graag zou willen eten. Voor de juiste prijzen en codes kan je
kijken op de uitnodiging. Er is ook een Facebook-evenement met alle informatie.

Sinterklaas
Ook de goeie, oude Sint brengt dit jaar een bezoekje aan onze KSA. Dit jaar is dat
op zaterdag 1 december. Dat is al altijd een beetje speciaal, maar geloof ons, dit
jaar wordt het nog specialer. Allemaal komen is de boodschap!

Kerstfeestje
Het kerstfeestje vindt plaats op zaterdag 22 december. De -12 wordt vanaf 17u30
verwacht in hun lokaal en mag huiswaarts keren om 20u. De activiteit van de +12
gaat door van 18u30 tot 21u. Deze activiteit is ook de laatste activiteit van 2018.

Inschrijven
We merken dat er nog steeds meisjes zijn die nog niet volledig ingeschreven zijn.
Om volledig in orde te zijn, moet je zowel betaald hebben, als de inschrijvingslink

ingevuld hebben. De link en het rekeningnummer vind je terug op onze website.
Kinderen die niet volledig zijn ingeschreven, zijn niet verzekerd! Het is dus zeer
belangrijk om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Bij twijfel mag je dit zeker
eens navragen bij de leiding of bij onze secretaris Vere Vanclooster.

Weekend en kamp
Hier hebben we een kort overzichtje van de data van de weekends en de
zomerkampen. Noteer deze data alvast in jullie agenda!
De sloebers, springers, roodkappen en aspiranten gaan op weekend van vrijdag 1
maart tot maandag 4 maart. (dat is het eerste weekend van de krokusvakantie).
De jimmers en simmers vertrekken op vrijdag 8 maart en blijven weg tot
zondagmiddag 10 maart.
Het zomerkamp van de -12 gaat dit jaar door van 7 augustus 2019 tot 14 augustus
2019. De jimmers en simmers vertrekken op tentenkamp op 1 augustus en keren
huiswaarts op 10 augustus 2019.

Nieuwe jaar
De eerste activiteit van 2019 is dan pas zaterdag 19 januari. Iedereen (van
sloebers tot aspiranten) wordt dan verwacht in Trapveld van 14u tot 17u. Om 17u
(vlak na de activiteit) is er nieuwjaarsdrink, georganiseerd door de VZW. Iedereen
welkom om een glas te heffen op 2019!

Algemene kalender tot 31 december
10 november 2018

Activiteit + Schemertocht

17 november 2018

Geen activiteit + DIABALO

24 november 2018

Activiteit

1 december 2018

Sinterklaasactiviteit

8 december 2018

Activiteit

15 december 2018

Activiteit

22 december 2018

Kerstfeestje (-12: 17u30-20u / +12: 18u30-21u)

Belangrijke data
10 november 2018

Schemertocht van de VZW

17 november 2018

DIABALO

19 januari 2019

Nieuwjaarsdrink van de VZW

26 januari 2019

Schaatsactiviteit

15 tot 17 februari 2019

Jimweekend (voor de jimmers)

1 tot 4 maart 2019

Weekend -12

8 tot 10 maart 2019

Weekend +12

8 tot 13 april 2019

X-peditie (voor de aspiranten)

16 tot 19 april 2019

Joepie 28 (voor de simmers)

22 april 2019

Paaseierenraap

29 juni 2019

pretparkdag (voor iedereen)

1 tot 10 augustus 2019

+12-kamp (tentenkamp)

7 tot 14 augustus 2019

-12-kamp

29 juli 2019 - 13 augustus 2019

aspirantenkamp

Dit was het voor deze nieuwsbrief van november en december. Rond eind
december mag je de volgende nieuwsbrief in je mailbox verwachten. Mochten er
opmerkingen, vragen, onduidelijkheden… bestaan, aarzel dan zeker niet om ons
te contacteren!

