KALENDER KABOUTERS 2E SEM. 2020
2 FEBRUARI -VRIENDJESACTIVITEIT
Tijdens de vriendjesactiviteit krijgen jullie beste vrienden en vriendinnen de kans om kennis te
maken met de leukste ban van KSA Aarsele. Breng dus je beste vriend/ vriendin/ broer of zus mee en
we laten hen zien wat de beste jeugdbeweging is van het hele land! Tot dan x

23 FEBRUARI -ZWEMACTIVITEIT
Bereidt jullie alvast maar voor op de zotte glijbanen en de wilde draaikolk want wij gaan vandaag
zwemmen in Waregem! Vergeet jullie mooiste handdoek, bikini of zwembroek niet! Wij kijken er
alvast naar uit om samen eens een plonsje te nemen.
Praktisch: We spreken af aan de jakkedoe om 13u en vragen aan ouders om ons naar Waregem te
voeren. Natuurlijk zouden we ook moeten thuis geraken van Waregem. Hiervoor zouden we in
Waregem om 16u30 afspreken en zijn we ongeveer rond 17 uur terug aan de jakkedoe.

28 – 29 FEBRAURI EN 1 MAART-WEEKEND
Jaja een héél weekend met jouw beste vrienden en vriendinnen doorbrengen, dat is iets om al naar
uit te beginnen kijken. We gaan allemaal zotte spelletjes spelen, de banden NOG versterken en ons
super amuseren, gewoon een knettergekke tijd beleven! Ook is het een ideale opwarmer voor ons
grote kamp in juli. De praktische informatie volgt nog.

22 MAART-ACTIVITEIT
Zijn de Kabbies tot alles in staat. Ik denk van wel, vandaag zullen we de Kabbies eens goed op de
proef stellen en kijken naar wat jullie allemaal kunnen.

5 APRIL-ACTVITEIT
Kan water vuur doven? Bereid jullie maar al voor want dit wordt de tofste activiteit waar jullie
kunnen tonen wie het sterkst, het slimst, en het best is. Wie durft deze activiteit aan?

19 APRIL-ACTVITEIT
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Er is een iemand iets verloren, of is het gestolen door de vijand? Hij heeft
de hulp nodig van hele dappere kabouters, die niet rap bang zijn en de speciale man wil helpen tegen
de vijand.

3 MEI -GOUWDAG
Een dag vol spelletjes, pret en plezier met alle andere kabouterbannen vanuit heel West-Vlaanderen.
Wij gaan de uitdaging aan en bewijzen dat er geen betere KSA’ers zijn dan die van Aarsele! ;)
Verdere informatie volgt nog.

10 MEI-LAATSTE ACTIVITEIT
De laatste activiteit valt samen met het feestweekend voor 25 jaar KSA Aarsele, na een heel weekend
feest sluiten we zondagnamiddag af om 14u met een normale activiteit. Tot dan!

BELANGRIJKE DATA:
8-9-10 mei
13 – 19 juli
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