
KALENDER JONGKNAPEN                             

1E SEMESTER 2019-2020  

 

15 SEPTEMBER - STARTACTIVITEIT  
Na een geweldig KSA kamp is het weer tijd voor een nieuw fantastisch ksa jaar. Deze dag staat volledig 

in teken van vriendschap en plezier!! 

29 SEPTEMBER - ACTIVITIEIT  
als je een clubje van toffe VRIENDEN ziet....  Inderdaad beste jonknapies, in onze KSA draait alles rond 

vriendschap. Iedereen kent iedereen natuurlijk al. Maar na vandaag zal jullie vriendschap nog groter, 

nog beter, nog grappiger, nog gekker, nog leuker, nog cooler en nog hipper zijn dan ooit te voren!! 

13 OKTOBER – ACTIVITEIT 
jullie zijn nu al bijna een volledige maand jongknapen. Dat mag dan wel eens bewezen worden. Tijdens 

deze activiteit zullen jullie je dus extra hard moeten inzetten om te bewijzen dat jullie wel echt bij de 

jongknapen behoren. 

18 OKTOBER - DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!!! Ga die dag allemaal in KSA-uniform naar school! Laat jullie vrienden 

maar zien hoe trots jullie zijn om lid te zijn van KSA Aarsele!! 

27 OKTOBER – STUNTNAMIDDAG  
Op deze gekke dag komen alle bannen samen. Hét ideale moment dus om te tonen dat de jongknapen 

toch wel de beste ban is die er is! 

10 NOVEMBER - ACTIVITIEIT  
Vandaag gaan we eens kijken wat de jongknapen allemaal in hun mars hebben. Het zal niet makkelijk 

worden hoor. 

24 NOVEMBER - ACTIVITEIT  
rarara wat zouden we vandaag doen?? Laten we het voorlopig houden op een magische activiteit 😉 

1 DECEMBER- ACTIVITEIT  
De sint komt naar de ksa. Hij zal beslissen welke jongknapen flink zijn geweest dit jaar . De flinke krijgen 

snoep de andere krijgen de roe . 

20 DECEMBER - KERSTFEESTJE  
Het is kerstfeestje en je weet wat dat betekend. Iedereen zal uit zijn dak gaan. 

BELANGRIJKE DATA OM TE NOTEREN IN DE AGENDA:  
13-15  maart    Weekend jongste    (10) 13-19 juli   Kamp  (oudste)  jongste           

6-8 februari   Weekend oudste       3 mei     Gouwdag+ 
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