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14 FEBRUARI – VRIENDJESACTIVITEIT 
Hebben jullie veel vrienden? En willen jullie graag dat ze ook in de KSA komen? Breng dan je 
beste vriend/ vriendin/ broer of zus mee voor een spetterende activiteit en laat hen kennis 
maken met onze toffe ban! Je broer of zus uit het 3de kleuterklasje is zeker welkom! Toon 
hen hoe tof het bij ons is en wie weet hebben we na deze activiteit enkele leden meer ;-) 
 

19 TOT 21 FEBRUARI – WEEKEND JONGSTEN 
Dag lieve kaboutertjes. Het is weer zo ver: het weekend is weer in zicht. Twee dagen vol met 
toffe activiteiten en gezellige avonden met je vriendjes en vriendinnetjes. Begin al vast maar 
te verlangen naar de urenlange pret en het lekkere eten van de koks. Hebben jullie er ook 
zoveel zin in als ons? Tot dan! Verdere informatie volgt. 

5 TOT 7 MAART – 25 JAAR KSA 
We kunnen nog niet met zekerheid bevestigen of dit feestweekend zal kunnen plaatsvinden, 
maar we hopen met zijn allen op het beste!  

21 MAART – ACTIVITEIT 
Na ons fantastisch weekend vliegen we er terug in met een spetterende activiteit. We gaan 
terug veel plezier maken en lachen. We kijken er al naar uit hopelijk jullie ook! 

4 APRIL – ACTIVITEIT 
Als we aan april denken, denken we aan de aprilgrappen die worden uitgehaald. Wie weet 
worden er ook lolletjes uitgehaald op de activiteit. Doe jullie grapjas en lolbroek maar aan 
want onze grappen komen er aan. 

18 APRIL – ACTIVITEIT 
Dag lieve kabbies!!!! Maak je maar al klaar voor deze spannende activiteit vol actie. Rust dus 
maar goed uit want je zal je energie kunnen gebruiken. Tot dan x 

2 MEI – ACTIVITEIT+ 
Hallo allemaal, ik ben Jos de ontdekkingsreiziger. Tijdens een gevecht met andere 
ontdekkingsreizigers ben ik mijn kaart kwijtgeraakt. Zouden jullie mij willen helpen om mijn 

kaart terug te vinden, zodat ik terug thuis geraak. Dat zou ik super vinden!     

16 MEI – LAATSTE ACTIVITEIT  
Oohn helaas pindakaas het is de laatste activiteit, maar niet getreurd we gaan er nog eens 
een lap op geven en dan kunnen we uitkijken naar een super tof kamp! 

12 TOT 18 JULI – KAMP JONGSTE 
Zijn jullie klaar om de meest avontuurlijke, leuke en spannende 7 dagen van het jaar samen 
met de Kabouterleiding te beleven? Wij zien het alvast helemaal zitten!  
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