JONGHERNIEUWERS SEMESTER 2
2 FEBRUARI – VRIENDJESACTIVITEIT
Dit is een speciale activiteit. Alle leden van de KSA mogen vandaag één vriendje of
vriendinnetje meedoen. Ook de leiders zullen iemand mee hebben. Laat ze allemaal eens
proeven van onze toffe avonturen.

8 FEBRUARI – BISON FUTÉ
Haal jullie beste dansschoenen en jullie beste dansmoves maar eens boven want jullie zijn
welkom op de beste fuif in omstreken.

23 FEBRUARI – ZWEMACTIVITEIT
We verzamelen om 13h aan de Jakkedoe en staan om 16h30 terug aan het zwembad van
Waregem, zodat we om 17h terug aan de Jakkedoe zijn. We hopen terug op ouders die bereid
zijn om te voeren en te halen.

6-8 MAART – WEEKEND OUDSTE
Weekend is voor jullie al niet meer zo onbekend en jullie weten waarschijnlijk al precies wat
jullie allemaal moeten meenemen. Het enige wat jullie niet weten is wat we allemaal zullen
doen. Dit zullen jullie wel van moment tot moment ontdekken.
Meer info volgt nog op de brief van weekend.

20 MAART – ACTIVITEIT
Een ontspannend momentje net voor jullie examens. Het gaat door van 19h tot 21h30 op de
vrijdag.

5 APRIL – ACTIVITEIT
Hebben jullie dat duiveninstinct gekregen om zelf je weg terug te vinden. Laat dat maar eens
zien!

6-12 APRIL – PAASCURSUS
Deze cursus is een must als je leider of leidster wil worden binnen KSA Aarsele. Paascursus is
niet alleen een leuke ervaring maar je leert ook veel nieuwe mensen kennen. Na de cursus
behaal je trouwens een jeugdanimator attest, en dit staat dan weer goed op je CV voor later.
Later meer info hier omtrent. Dit is enkel voor tweede jaar Jonghernieuwes!

19 APRIL – ACTIVITEIT
Het is tijd om de echte Piet Huysentruyt of Pascale Naessens in ons naar boven te halen, show
ons die kook skills.
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20-24 APRIL – INLEEFWEEK
We kregen niet genoeg van het weekend dus daarom houden we nog een inleefweek. Deze
week mogen jullie in de Jakkedoe slapen en kunnen jullie samen naar school gaan. Ouders,
wees gerust, ook voor het schoolwerk zal er tijd gemaakt worden. Verdere info volgt nog!

3 MEI – ACTIVITEIT
Smeer jullie kuiten maar in want vandaag doen we een fietstocht. Eens zien waar we allemaal
zullen belanden. We verwachten een fiets dat in orde is en waarbij de banden goed
opgepompt zijn.

10 MEI – LAATSTE ACTIVITEIT
Verdere info volgt!

10-19 JULI - KAMP
Niet te veel woorden aan vuil maken. Aan elke Jonghernieuwer, tot dan!!!

BELANGRIJKE DATA OM TE NOTEREN IN DE AGENDA:
28 februari tot 1 maart: Weekend jongste
6 maart tot 8 maart: Weekend oudste

10 juli tot 19 juli: Kamp oudste
8 mei tot 10 mei: 25 jaar KSA Aarsele

Vele groetjes van jullie leiding!!!
Arne (0471 088 402)
Jules (0468 180 603)
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