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15 SEPTEMBER – STARTACTIVITEIT 
Vandaag wordt de start van het nieuwe KSA jaar gevierd met een blij wederzien. En na al het 
spelplezier, is het samenzijn nog niet voorbij, want vanaf 16u30 wordt iedereen, ook de ouders, 
uitgenodigd op onze openingsreceptie, waar de leidingsploeg wordt voorgesteld. 

29 SEPTEMBER – ACTIVITEIT  
Vandaag verdiepen wij ons de 19e -eeuwse clanspelen uit de hooglanden van schotland beter gekend 
als de Higland games. 

13 OKTOBER – ACTIVITEIT 
Vandaag wandelen we enkel maar rechtdoor!! 

18 OKTOBER – DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
Een dag met aandacht voor alle jeugdbewegingen en waar wij nog eens moeten bewijzen dat KSA, 
beter gezegd KSA Aarsele ‘the one and only’is. Doe dit door met trots je KSA-uniform te dragen naar 
school. 

27 OKTOBER – STUNTNAMIDDAG 
Klaar voor een namiddag vol spelplezier. (Verdere info volgt)  

3 NOVEMBER – CANADESE MARS 
Canadese mars’ een serieus woord voor een serieuze daad. 33km wandelen op één dag. Zie je dit 
zitten of beter gezegd durf je dit wel aan? ZEKER WEL! Verdere informatie over deze uitdaging volgt. 

10 NOVEMBER – ACTIVITEIT 
Nu de dagen aan het korten zijn en het kouder begint te worden zullen wij jullie opwarmen met een 
gezellige namiddag in het knusse Aarsele. 

24 NOVEMBER – ACTIVITEIT 
Zoals we vooraf in onze chocoprins vermeld hadden gaan we jullie zowel fysiek als metaal testen wel 
vandaag is het zover. Vandaag testen we jullie op zowel jullie individuele kracht als je kracht als 
groep. 

1 DECEMBER – SINTACTIVITEIT 
Hoor wie klopt daar kinderen? Zijn jullie dit jaar wel braaf geweest? 

KERSTFEESTJE  
Zet je kerstmuts op en kom zwieren met die jinglebells! Verdere info volgt. 

BELANGRIJKE DATUMS  
Weekend oudste 06 - 08 maart 2020   Paascursus 05 - 11 april 2020  
Kamp oudste  10 - 19 juli 2020  
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