NIEUWSBRIEF MAART – APRIL

Beste ouders
Hieronder de nieuwsbrief voor maart en april. Lees deze goed door, er staat
belangrijke informatie in. Als er vragen, onduidelijkheden of opmerkingen zijn, laat
dan gerust iets weten!
Financiële actie
Nu Valentijn en carnaval gepasseerd zijn en Pasen dichterbij komt, is de periode
van onze financiële ook opnieuw aangebroken. Op 30 maart 2019 gaan we met
z’n allen deur aan deur in Assebroek (en omstreken) om paaseitjes te verkopen.
De inkomsten dienen voor de aankoop van materiaal, het kamp, onderhoud van
de lokalen… Het is belangrijk dat we veel eitjes verkopen, dus oefen alvast die
verkooptrucs en je verkopersglimlach.
Als je niet kan wachten, kan je al paaseitjes verkopen aan je ouders, grootouders,
nonkels, tantes, buurmannen en -vrouwen… door het strookje in te vullen (dat je
onderaan deze brief terugvindt) en samen met het gepaste geld in de juiste
brievenbus te droppen.

Paaseierenraap
Om nog in de paasstemming te blijven, houden we dit jaar opnieuw een
paaseierenraap voor alle kinderen tussen 2 en 12 jaar. Deze gaat door op maandag
22 april 2019 in ’t Trapveld (paasmaandag). Doorlopend tussen 9u30 en 12u kan
je daar terecht om toffe spelletjes te spelen met de leiding en natuurlijk veel
chocolade-eieren te verzamelen. Per kind kost deze toffe voormiddag 5 euro, die
je die ochtend betaalt.
Als je komt, kan je een mailtje sturen naar hoofdleiding@ksaassebroek.be, zodat
wij een zicht hebben op het aantal kinderen dat we kunnen verwachten.

(NIEUW!) Infoavond voor de kampen
Vanaf dit jaar organiseren we ook een infoavond met de informatie over de
verschillende kampen. Op 27 april 2019 zijn alle ouders welkom vanaf 17u
(onmiddellijk na activiteit) voor de algemene informatie en voor vragen. We
starten met de uitleg over het -12-kamp en erna volgt de uitleg over het
tentenkamp van de +12. Aanwezigheid kan nuttig zijn, maar sowieso volgt er ook
een mail met alle info.

X-peditie
Van maandag 8 april tot zondag 14 april 2019 gaat de animatorencursus van
KSA West door voor de aspiranten. In die week leer je alles i.v.m. spellen en
activiteiten organiseren. Je leert allerlei speltechnieken, hoe je een spel in elkaar
steekt, hoe je de inkleding kunt verzorgen, maar je wordt ook getriggerd om aan
de slag te gaan met expressie en creatieve methodes. Kortom, je leert de kneepjes
van het vak om een goeie leidster te worden/te zijn. Inschrijven hiervoor gebeurt
via digit.

Minivoetbaltoernooi
Niet enkel de zaterdag worden activiteiten georganiseerd, ook op zondag 28 april
staat er iets groots te gebeuren op onze velden. Onze VZW organiseert namelijk
een heus voetbaltoernooi op de pleinen achter de lokalen van ’t Trapveld. De
officiële uitnodiging voor dit evenement komt er zo snel mogelijk aan, dan kom je
ook te weten met hoeveel je per team kan inschrijven, de som van het
inschrijvingsgeld…

VZW zkt. (actieve) leden
Niet alle evenementen worden georganiseerd door onze KSA. Zoals eerder vermeld
staat er achter onze leidingsploeg (en de leidingsploeg van KSA Sint-Trudo) een
team van enthousiaste vrijwilligers: dé VZW. Zij organiseren elk jaar die
fantastische schemertocht, een nieuwjaarsreceptie… maar staan ook in voor het
onderhoud van de lokalen.
De VZW spreekt ongeveer twee- à driemaandelijks af voor een vergadering om de
stand van zaken te overlopen. Deze vergaderingen worden geleid door de
voorzitter, Wouter Vergauwe. Het team van de VZW ziet hun team graag
aangevuld met nieuwe enthousiastelingen die zich (vanaf volgend werkjaar) willen
inzetten om onze KSA (en KSA Sint-Trudo) te ondersteunen. Geïnteresseerd?
Aarzel dan niet om contact op te nemen via vzwksa@gmail.com.

Pretparkdag
Om het groepsgevoel nog meer aan te sterken en de zomer ideaal in te zetten,
gaan we op vrijdag 29 juni 2019 met al die fantastische meiden van onze KSA
samen naar een pretpark. Meer info hierover volgt, maar het zou leuk zijn als je
deze datum al omcirkelt in je agenda(s) zodat iedereen mee kan!

Algemene kalender
16 maart 2019

activiteit

23 maart 2019

activiteit

30 maart 2019

financiële actie

6 april 2019

geen activiteit

13 april 2019

geen activiteit

20 april 2019

geen activiteit

27 april 2019

activiteit

Belangrijke data en speciale activiteiten
1 tot 4 maart 2019

Weekend -12

8 tot 10 maart 2019

Weekend +12

30 maart 2019

Financiële actie (voor iedereen)

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 april 2019

Minivoetbaltoernooi (op Daverlo)

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

