
 

Onderwaterwereld 
 - 15/09 14u-17u -  
 
Wisten jullie dat Guppies visjes zijn? Vandaag gaan we op ontdekking in 
de wonderlijke onderwaterwereld om de mooiste zeesterren en 
zeemeerminnen te spotten!! 

 
 

Doktertje 
-  22/09 14u-17u - 
 
Dat jullie goed zijn in spelen, weten we ondertussen al. Maar daarbij 
gebeuren soms ongelukjes. Kunnen jullie elkaar ook verzorgen?  
 
 

 Familievergadering + infomoment 
- 29/09 14u-17u - 
 
Vandaag laten we zien hoe leuk het hier wel is op KSA! Neem allemaal een 
ouder, je lievelingstante/nonkel, meter/peter,… mee!  Stuur hiervoor een 
mailtje naar hanneverhaegen13@gmail.com zodat wij een inschatting van 
het aantal kunnen maken. 
 
Hierna plannen we ook een infomoment in vooral de ouders om wat meer uitleg over het 
komende jaar te geven. Vooral voor de ouders die nog niet bekend zijn met ons, is dit nuttig! Kan 
je niet komen en je wil toch graag wat meer info? Stuur dan een mailtje naar 
hanneverhaegen13@gmail.com dan kunnen wij nog een huisbezoek plannen. De brieven worden 
sowieso nog doorgemaild. 

 
 

wafelverkoop 
06/10 14u-17u  
 
Doe vandaag jullie volledig uniform aan en zet jullie schattigste 
gezichtjes op want we willen de meeste wafeltjes verkopen! 
 

Levensweg  
- 13/10 14u-17u - 
 
Wie wil er nu niet zijn toekomst weten? Word je rijk, arm, krijg je veel kinderen 
of weinig? Kom er vandaag achter en bewandel je levensweg! Van terug baby’s 
tot student tot bomma’s, vandaag zijn we het allemaal!  
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Jungle + vriendinnetjesdag 
- 20/10 14u-17u - 
 
Vandaag is het Vriendinnetjesdag!!! Neem allemaal een vriendinnetje mee, 
want we gaan de aapjes bezoeken in de Jungle! 
 

 

Halloween Vergadering 
- 26/10 19u-21u - 
 
Vanavond gaan we bibberen en beven, want het is 
Ha-ha-ha-halloweeeeeeen! Kom allemaal verkleed in het griezeligste 
griezelfiguur! 
 

 
Geen vergadering 
- 03/11 - 
 
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering, geniet nog maar dubbel en 
dik van jullie vakantie!  
 

 
Disney Vergadering 
- 10/11 14u-17u -  
 
Kom vandaag allemaal verkleed in je lievelings disney figuur en laat je 
helemaal meeslepen in de magische wereld van Disney! 
 

 
  cinema KSA 
   - 17/11 14u-17u - 
 
Vandaag wordt het extra gezellig, want het is cinema KSA! Welke film 
we gaan zien is nog een verrassing… Spannend!! 
 

 



Kookvergadering 
- 24/11 14u-17u - 
 
Wie houdt er nu niet van eten? Wij gaan ons buikje vullen met de 
heerlijkste dingen, info volgt nog! 
  

 
 

sint 
- 01/12 14u-17u -  
 
Vandaag zorgen de zwarte pieten voor een groot feest, maar zijn jullie 
wel braaf geweest? Hoog bezoek van de Sint vandaag, spannend!!! 
 
 

 
 

Knutsel Vergadering 
- 08/12 14u-17u - 
 
Haal die picasso’s in jullie boven want we gaan vandaag onze eigen 
knutselwerkjes maken! 
 
 
 

 

kerstfeestje Met Kwakjes 
- 14/12 18u-20u -  
 
Ho ho ho guppies!! Kom vanavond zeker naar ons kerstfeestje samen met de 
kwakjes, want daarna moeten jullie ons een paar weekjes missen! Neem 
allemaal een pakje mee ter waarde van €2 voor een andere guppie zodat we 
elkaar gezellig cadeautjes kunnen geven. 


