KALENDER JONGKNAPEN
2E SEMESTER 2019-2020
2 FEBRUARI - VRIENDJESACTIVITEIT
Welkom terug op de eerste activiteit van het 2e semester. Dit is al direct een zeer speciale want het is
vriendjesactiviteit. Dit betekent dat je een vriendje van jou mee mag nemen naar de KSA!

23 FEBRUARI - ZWEMACTIVITEIT
PLONS PLONS PLONS! Maak jullie borst alvast maar nat want we gaan zwemmen! Vergeet zeker jullie
zwemgerief niet! Verdere informatie over begin en eined van de activiteit volgt nog.

28 FEBRUARi-1 MAART - WEEKEND
Joepie een volledig weekend weg met de KSA! Dit wordt een onvergetelijk weekend vol toffe spelletjes,
lekker eten en zo veel meer.

22 MAART - ACTIVITEIT
Het wordt weer een activiteit om niet te vergeten. Nu het al net lente is geworden zullen we weer
volop kunnen genieten van het betere weer en de bloeiende bloemetjes.

5 APRIL - ACTIVITEIT
Vandaag leren we Aarsele wat beter kennen door een groot dorpspel te spelen. Welk spel het wordt
is nog een verassing.

19 APRIL - ACTIVITEIT
Vandaag weer een typische KSA-activiteit met zware spelletjes. Zorg maar dat je goed traint want
vandaag spelen we de HIGHLAND GAMES!

3 MEI - ACTIVITEIT
Terwijl de kabouters op Gouwdag zijn hebben wij het plein voor onszelf. Maar verdienen wij het plein
wel? Vandaag strijden we om de rechtmatige eigenaar te worden van de jakkedoe.

10 MEI - LAATSTE ACTIVITEIT
Helaas, het is al weer de laatste activiteit van een jaar vol ambiance en toffe spelletjes. We geven er
voor een laatste keer nog eens een lap op8 We zullen jullie heel erg hard missen maar gelukkig is dit
niet voor heel erg lang. Wij hopen jullie hierna allemaal te zien op kamp! Vele groetjes van juliie
leiding8

BELANGRIJKE DATA OM TE NOTEREN IN DE AGENDA:
28 februari - 1 maart
6-8 februari

Weekend jongste
Weekend oudste

(10) 13-19 juli
3 mei
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