
 

 

 

 

 

November 
November staat weer vol met de leukste KSA-zondagen! 

 
KSA TUILT IN CODE ROOD 

Het jeugdwerk start vanaf 23 oktober in code rood. Hierbij zijn een aantal maatregels verstrengd! 
Ook voor onze KSA zijn er dus enkele veranderingen! Wij willen alvast iedereen bedanken voor het                 
respecteren van nieuwe afspraken. 
 

- De -12 groepen (sloebers en joro’s): 
 

o Voor jullie verandert er weinig, de ontspanningen zullen altijd doorgaan op zondagnamiddag 
tussen 14u en 16u30. We kiezen er voor om zoveel mogelijk buiten te spelen, bij heel slecht 
weer spelen  we binnen. 

o Als je ziek bent, blijf je thuis! Er zijn nog KSA-dagen genoeg om je te komen amuseren       

o De leiding draagt, gedurende hele activiteit, een mondmasker. ! Enkel wanneer de afstand                        
buiten gegarandeerd kan worden, mogen ze af!  

o We vragen ook aan ouders om een mondmasker te dragen en voldoende afstand te             
houden! 

 
- De +12 groepen (knim en sjo): 

 
o Omdat de knim uit zowel 11 als 12 jarigen bestaat, volgen zij de regels van de +12.              

Zij hebben elke zondagavond ontspanning van 18.30 tot 20.30.  
o De sjo heeft ook ontspanning op zondagavond, maar dan van 19.00 tot 21.00.  
o Onze ontspanningen zullen altijd buiten plaatsvinden. Bij heel slecht weer, brengt de leiding  

jullie op de hoogte, indien de ontspanning afgelast wordt. 
o We vragen ook aan ouders om een mondmasker te dragen en voldoende afstand te               

houden! 
o Zowel de leden als leiding dragen een mondmasker! Enkel wanneer de afstand                    

gegarandeerd kan worden, mogen ze af! 

o Als je ziek bent, blijf je thuis! Er zijn nog KSA-dagen genoeg om je te komen amuseren       

 
 
 
Wij moeten vanaf nu ook gegevenslijsten bijhouden van de aanwezigen op de ontspanning. We vragen                        
jullie om deze lijst zeker in te vullen! Dit is erg belangrijk in het kader van contacttracing. 
Hier vind je de inschrijflink: 

https://forms.gle/LcNw825tC9dvsZMH7 

 
 
We beseffen dat dit geen ideale situatie is, en willen ook graag allemaal samen op zondagnamiddag                             
komen lachen en ravotten! 
Dit zijn gelukkig ook maar tijdelijke maatregelen. 
We hopen op deze manier ons steentje bij te dragen aan de bestrijding van de pandemie en toch ook                            
een fijne KSA-zondag te beleven!  
 
Tot snel! 
 
Jullie leiding. 
 
 

 
 

 

HET PRIKBORD 

https://forms.gle/LcNw825tC9dvsZMH7


 
 
DE PASTADAG 

 
Op kamp gaan is ook… financiële activiteiten houden om  alles te bekostigen!  Op zondag 8 november houden 
wij onze jaarlijkse pastadag. Alleen gaat het er dit jaar wel wat anders uitzien dan voorbije jaren. Geen volle       

Biekaar     .   

Niet getreurd, wij brengen de pastadag tot aan jouw voordeur! 

Je kan je maaltijd  online bestellen tot 25 oktober op: https://forms.gle/F5S79mysXDyPAXX9A 

 

Datum activiteit Tijd  Locatie opmerkingen 

 
ZONDAG 
1 November 
 

 

Sloebers&Joro’s: 
14.00-16.30 
Knim: 18.30-20.30 
Sjo: 19.00-21.00 

Jeugdlokalen 

 
Sloebers & Joro’s: Kunnen jullie goed 
griezelen? Kom vandaag verkleed naar de 
KSA. Als je durft! 
 
Joro’s: Jullie mogen  lege wc-rolletjes 
meenemen. 

 
Zondag 
8 November 
 

 
Levertijden: 
10.00 - 12.00  
& 16.00 - 18.00  
 

 
 
thuis 

 
Het is vandaag PASTADAG!!! Er is dus geen 
ontspanning aangezien de leiding vandaag 
door de dag eten maakt en rondbrengt. 
 

 
Zondag 
15 November 
 

 

Sloebers&Joro’s: 
14.00-16.30 
Knim: 18.30-20.30 
Sjo: 19.00-21.00 

 
 
Jeugdlokalen 
 

 

 
Zondag 
22 November 
 

 

Sloebers&Joro’s: 
14.00-16.30 
Knim: 18.30-20.30 
Sjo: 19.00-21.00 

Jeugdlokalen 

 
 

 
Zondag 
29 November 
 

 

Sloebers&Joro’s: 
14.00-16.30 
Knim: 18.30-20.30 
Sjo: 19.00-21.00 

 
 
Jeugdlokalen 
 
 

 

https://forms.gle/F5S79mysXDyPAXX9A?fbclid=IwAR0P2qJ_mLn1KhYf6yGaofqBZfxmGwvQXLOxa_VozNCoK5fc10lYUncdd10

