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DECEMBER
DATUM
ACTIVITEIT

TIJD

ZONDAG
5 DECEMBER

14.00-16.30

ZONDAG
12
DECEMBER

14.00-16.30

ZONDAG
19 DECEMBER

LOCATIE

OPMERKINGEN

JEUGDLOKALEN

Bezoek van de sint. Meer info
onderaan de pagina.

JEUGDLOKALEN

Sloebers en
joro’s:
14.00-17.00

DE BIEKAAR

Kerstfeestje. Meer info onderaan de
pagina.

Knim en
sjo:
17u3020u30

ZONDAG
26 DECEMBER
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Geen activiteit.

In naam van alle leiding wensen wij jullie fijne feestdagen en een gelukkig
Nieuwjaar. Wij hopen dat iedereen gezond kan blijven en dat we terug naar
ons normale leventje kunnen uitkijken. 2022 wordt een jaar boordevol nieuwe
KSA-avonturen!

Bezoek van de Sint
Zoals aangekondigd in de mail, komt Sinterklaas op 5 december een bezoekje brengen aan
alle brave kinderen van onze KSA.
Alles zal verlopen gelijk een gewone KSA-activiteit met als extraatje een bezoek aan de Sint.
De bannen gaan op verschillende tijdstippen naar Sinterklaas om de contacten zo laag
mogelijk te houden. Het is ook enkel een activiteit voor kinderen die lid zijn van de KSA. Er
zijn dus geen externen aanwezig. Na het bezoek, mag je je KSA’er om 16u30 komen
ophalen aan onze lokalen.
Als laatste willen we jullie nog vragen: De Sint draagt een mooi geheim met zich mee. Omdat
we met verschillende leeftijden en verschillende scholen werken, is het soms moeilijk dit
geheim te bewaken. Mogen we jullie vragen om thuis je KSA’er er op attent te maken dat er
kinderen zijn die er nog geen weet van hebben en dat we dit ook zo willen houden zodat we
6 december op een mooie manier kunnen vieren. Merken wij, op de activiteit, dat hier geen
rekening mee wordt gehouden, is het geen bezoek aan de Sint.
Gelieve voor 1 december te laten weten of je zoon/dochter aanwezig zal zijn via
annette@ksatuilt.be.

Kerstfeestje
Sloebers en Joro’s:
Op Zondag 19 december verwachten we jullie allemaal om 14u in de Biekaar voor een
gezellige namiddag vol kerstsfeer! Voor jullie om 17u terug naar huis mogen gaan, zorgen
wij ervoor dat jullie een stevige maaltijd achter de rug hebben. Het hoogtepunt van de
namiddag zijn natuurlijk de pakjes !
Wij vragen aan ieder lid om een cadeautje mee te brengen van maximum 5 euro, ingepakt
in krantenpapier. Let op: dit moet iets zijn wat zowel voor jongens als voor meisjes een leuk
cadeau is.
Knimmers en Sjo:
Jullie worden op zondag 19 december om 17u30 verwacht in de Biekaar om te beginnen
met een stevige kerstmaaltijd en er daarna een leuke avond van te maken.
Jullie brengen natuurlijk ook allemaal een cadeautje mee, ingepakt in krantenpapier, wat
zowel voor jongens als voor meisjes past. Ook voor jullie geldt dat het maximum 5 euro
mag kosten. Jullie mogen om 20u30 moe maar voldaan terug huiswaarts keren.

