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Zaterdag 15/09 van 14u-17u 

Vandaag gaan we aan het werk om onze eerste centjes voor het buitenlands kamp te verdienen.  

Op het einde van de vergadering kunnen we hopelijk alle ouders van onze lekkere zelfgemaakte 

koekjes bedienen. 

Vrijdag 21/09 – Zondag 23/09 : Weekend 

YESYES, het is al tijd voor ons super gezellige weekend!  

We zullen eens zien hoe goed iedereen elkaar al kent. 

Zaterdag 29/09: Thema-avond (waarschijnlijk rond 10u; het exacte uur volgt nog) 

Onze allereerste actieeee!!! 

Jullie gaan dat zeker weten allemaal super goed doen, 

en dat levert ongetwijfeld veel satisfactie. 

Op het einde van een geslaagde dag verdienen jullie vast en zeker nog een dikke zoen! 

Zaterdag 06/10 van 14u – 17u: Wafelverkoop 

Vandaag gaan we van deur tot deur wafeltjes verkopen, 

wij gaan zeker het meeste verdienen en zo op die prijs hopen! 

’S Avonds gaan we nog in werken op een feest in hangar 27, verder info volgt nog. 

Vrijdag 12/10: Barfeest 

Vanavond laten we onze dansbeentjes is lekker los gaan, 

maar natuurlijk staat werken hier nog steeds wel vooraan. 

Tijd voor ons eerste barfeestje!  

Zaterdag 20/10: Kaas en Wijn @ KSA Parsival 

Tijd om nog eens lekker te ontspannen! 

We schuiven onze benen onder tafel en laten ons verwennen door de Parsival mannen.  

Kaas, vlees of toch liever een kindermenu? 

Er is voor ieder wat wils, maar jammer genoeg geen chocoladefondue. 

Maandag 29/10 – Vrijdag 02/11: BKV 

Wie is er klaar voor een fantastische week helemaal in KSA-sfeer? 

Je zal zeker veel leren en wie weet ontmoet je wel een toffe pee(r)! 

Zaterdag 03/11 van 14u – 17u 

Vandaag gaan we weer eens gewoon een leuk KSA-spel spelen, 

deze vergadering kan ik jullie zeker aanbevelen! 

Zaterdag 10/11: Quiz (heel de dag; info volgt nog) 

Weet jij wat er vandaag te doen valt? 

Juist, vanavond wordt in ons lokaal een quiz geknald! 

  



Zaterdag 17/11: Cinema KSA 

Vandaag mogen jullie komen genieten van een gezellige filmmiddagje in het lokaal, 

neem gerust een kussen of dekentje mee, zo lijkt het wel een heuse toneelzaal. 

Zaterdag 24/11 van 14u – 17u 

We spelen vandaag weer een leuk spel, 

jullie gaan strijden in een groots duel! 

Zaterdag 01/12 van 14u – 17u: Sint  

De Sint komt langs op KSA vandaag, 

Zijn jullie braaf geweest? 

Hopelijk horen wij van de Sint geen beklaag! 

Vrijdag 07/12: Avondspel 

Om jullie hersentjes even te laten ontspannen staan wij vanavond paraat met een rustig avondspel, 

wat we juist gaan doen zien jullie dan wel. 

Dinsdag 18/12: Kerstetentje & barfeest 

Om de vakantie goed in te zetten vieren we vanavond met z’n allen feest! 

Kom eerst genieten van een gezellig diner om daarna te dansen als een beest. 

Zooo dit was het al voor de eerste maandjes! Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als wij! We 

gaan er een jaar van maken om nooit meer te vergeten!!! 

Dikke lebbers, Eline & LA 

  



 


