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15 SEPTEMBER – STARTACTIVITEIT 
Beste Kabbies! Zijn jullie klaar voor jullie eerste activiteit? Om de nieuwe leden en leiding te 
verwelkomen? Wij zien het alvast zitten. Breng allemaal jullie vriendjes en vriendinnetjes 
mee, want de eerste activiteit is helemaal gratis. We verwachten jullie!! 

29 SEPTEMBER 
De weergodin Sabine is haar bliksemschicht verloren. Als ze die niet terugvindt zal ze op alle 
activiteiten het laten regenen. Helpen jullie om haar te stoppen? Zo krijgen we alleen maar 
fantastisch weer voor de rest van het jaar. 

13 OKTOBER 
Prinses louisa is verliefd op een prins hier ver ver vandaan. Maar ze kan hem maar niet 
vinden, ze is volgens ons vergeten hoe hij er uitziet. Zoeken jullie mee kabs? Zie jullie 
zondag! 

27 OKTOBER – STUNTNAMIDDAG 
Kabbies, stuntnamiddag is een namiddag waar jullie allemaal verschillende spelletjes mogen 
spelen met de volledige KSA-groep. Je kan dit vergelijken met een gewone activiteit maar 
dan veel groter en langer en met nog fantastischere spelletjes. Wij hebben onze stunts al in 
petto hopelijk jullie ook!!! 

10 NOVEMBER 
Vandaag herdenken we de voorlaatste dag van de eerste wereldoorlog. Soldaat Sergeant 
Korporaal Meneer Fred zal jullie opleiden tot echte soldaten! 

24 NOVEMBER 
Kabouters we hebben een probleem! Alle kabouterleiding is vermist, we vermoeden dat de 
jongknapen er iets te maken mee hebben. Vinden jullie jullie leiding terug? 

1 DECEMBER – SINTACTIVITEIT 
Dag kabbies! Het is bijna zo ver, zet jullie schoentje met een wortel en suikerklontje klaar 
want sinterklaas en zijn pieten zijn in het land. Hopelijk zijn jullie flink geweest dit jaar 
anders zal het geen cadeautje zijn maar vliegen jullie in de zak. 
 

20 DECEMBER – KERSTFEESTJE 
Ho ho ho, het is weer zo ver. De sneeuwvlokjes vallen uit de lucht, kleed jullie maar lekker 
warm en haal maar jullie mooie kleertjes boven. Want vandaag vieren we met de kabouters 
kerstmis! Meer info zal doorgestuurd worden. 
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