
 

 

Hieronder volgt de tweede nieuwsbrief van dit werkjaar. Het is een zeer uitgebreide 

versie, er staan ons immers een boel leuke activiteiten te wachten. 

Kerstfeestje 

De kerstperiode is een tijd van warmte en vriendschap, dus ook in onze warme 

KSA wordt dat gevierd. De -12 spreekt op zaterdag 21 december af om 17u30 in 

hun lokaal, de +12 om 18u30. Deze gezellige activiteit loopt voor de sloebers, 

springers en roodkappen af om 20u, voor de jim en sim om 21u.  

 

Nieuwjaarsdrink 

Op zaterdag 18 januari nodigt het oudercomité iedereen graag uit om het glas te 

heffen op het nieuwe jaar. Dit gaat door aansluitend op de activiteit, vanaf 17u 

dus, in ’t Trapveld. Het is ook het ideale moment om nog eens een babbeltje te 

slaan met andere ouders en/of de leidsters van uw dochter(s). We klinken samen 

op het nieuwe jaar en dat er nog veel zotte zaterdagnamiddagen mogen komen! 

 

Schaatsactiviteit 

Op zaterdag 25 januari staat onze jaarlijkse wintersportnamiddag op het 

programma. We spreken met iedereen af om 14u aan de ijspiste van het Boudewijn 

Seapark. Wat breng je zeker mee: 4,5 euro, handschoenen (VERPLICHT), sjaal en 

muts. Draag zeker je uniform, zodat de leidsters iedereen makkelijk kan 

herkennen. Om 16u30 is de winterse activiteit afgelopen en kan je je dochter(s) 

ophalen. 

 

Krokusweekend 

Dit jaar ziet het weekend er een beetje anders uit dan andere jaren. We gaan deze 

keer met z’n allen (jawel, met ie-de-reen) op weekend naar de Karmel in Sint-

Andries (Torhoutse Steenweg 406). Dit van 21 tot 23 februari.  

Om in te schrijven voor dit geweldig weekend, dient er 45 euro overgeschreven te 

worden naar BE91 7360 2860 6576. Wanneer wij de overschrijving ontvangen 

hebben, kunt u een informatieboekje met de praktische regeling in uw brievenbus 

verwachten. 

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER - JANUARI 



Croque ‘mon-coeur’ 

Om hun buitenlands kamp te financieren, organiseren de simmers een heuse 

‘Croque mon-coeur-avond’. Voor 6 euro of 8 euro krijg je respectievelijk 2 of 3 

croques naar eigen goesting. Er is keuze tussen 6 croques: de classic, Italiaanse, 

madame, sombrero, brie of dessert.  

Deze lekkere avond gaat door op 14 februari 2020, vanaf 18u in ’t Trapveld. Een 

ideale activiteit om Valentijn te vieren! Inschrijven kan via de link: 

https://forms.gle/9z6oEppbT2J4DjQN8. 

 

KSA Kwist Ze! 

Voor het vijfde jaar op rij organiseren onze aspiranten een sfeervolle quizavond. 

Deze gaat door op 14 maart 2020 in OLVA Assebroek (Collegestraat 24). De 

deuren gaan open vanaf 19u30, om 20u wordt de eerste vraag gesteld. 

Wil je graag je team inschrijven? Dat kan door €20 over te schrijven naar BE91 

7360 2860 6576 met in de vermelding: quiz + teamnaam + aantal personen. 

Een team bestaat uit 3 tot 6 personen. 

 

Algemene kalender tot 1 februari 

14 december   activiteit 

21 december   kerstfeestje (-12: 17u30-20u, +12: 18:30-21u) 

11 januari    filmavond 

18 januari    activiteit in het Trapveld (voor iedereen) 

25 januari     schaatsactiviteit 

1 februari    activiteit 

Belangrijke data en speciale activiteiten 

14 februari 2020   Croque mon-coeur 

21-23 februari 2020  Weekend (-12 en +12) 

14 maart 2020   KSA Kwist Ze 

13 april 2020   Paaseierenraap 

27 juni 2020    Zeedag (-12 en +12)  

18 juli - 1 augustus 2020  Buitenlands kamp (Simmers) 

3-13 augustus 2020  Tentenkamp (Jimmers) 

2-13 augustus 2020  Aspirantenkamp (Aspiranten) 

10-17 augustus 2020  Zomerkamp (-12) 

https://forms.gle/9z6oEppbT2J4DjQN8?fbclid=IwAR1NLUn_VMAg4S1kLjeBXBS76Tkr8KD3IATvW4IKG5NTALL1oHJ70QWZ9jE
https://forms.gle/9z6oEppbT2J4DjQN8?fbclid=IwAR1NLUn_VMAg4S1kLjeBXBS76Tkr8KD3IATvW4IKG5NTALL1oHJ70QWZ9jE


Dit was het voor deze nieuwsbrief van december en januari. Vanaf 1 februari mag 

je de volgende nieuwsbrief in je mailbox verwachten. Mochten er opmerkingen, 

vragen, onduidelijkheden zijn… aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. 

We wensen iedereen veel succes met haar toetsen en examens en daarna een 

welverdiende vakantie. We wensen jullie verder ook al een vrolijk kerstfeest en 

een heel gelukkig nieuwjaar. 


