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!!! Vanaf heden wordt er terug leiding geven op de normale uren (14u – 17u)!!!
Hey KSA’er/KSA’ster
Kleed je zeker warm aan aangezien
het nog steeds redelijk koud kan
zijn. Neem ook een gevulde
drinkbus met water mee om tussen
de activiteiten af en toe te kunnen
drinken. Let op: Alle bannen
hebben nu terug KSA in de
namiddag van 14u-17u (met
uitzondering van één vergadering
bij de JKNO)!

Romeinse keizers. Strijden jullie
vandaag met ons mee om het rijk
van de Grieken en Romeinen te
veroveren?

06/03: Overstromingen, |||||||
sprinkhanenplagen en gulzige||||
muizen, familie Kalkoen heeft de
laatste tijd veel pech gehad op hun
boerderij, wij kijken of we een
handje kunnen helpen.

Jongleeuwkes Oranje
1e leerjaar
30/01: Hebben jullie al gehoord

Jongleeuwkes Blauw
2e leerjaar

van de legende van Piraat Piet?
Blijkbaar heeft hij 500 jaar geleden
een schatkaart verstopt op onze
KSA-terreinen. Misschien brengt
deze kaart ons wel naar dé schat
van Zwijndrecht!

30/01: Vandaag nemen we het

30/01: Hebben jullie Seth al |||

06/02: Hé waar is de chocomelk?

06/02: Oei Robin, wat is er met jou

gezien? Waar zou hij toch zijn…
Zoeken jullie mee?

Op, op, alles is op! Neen maar echt,
wie heeft de chocomelk gestolen?
Sowieso leider Pieter!

gebeurd? Je ziet eruit als een kip!
Vandaag gaan we ons verdiepen in
het leven van een kip.

tijdreismachine boven en reizen
we samen naar Egypte. Komen
jullie met ons mee om het mysterie
van de farao's op te lossen?

13/02: Eten jullie ook zo graag

13/02: Ruiken jullie dat ook? Er

chocolade als jullie stress hebben?
Wie kan het meeste eten en de
meeste spelletjes winnen?

hangt heel veel liefde in de lucht.
Zouden er vandaag koppeltjes
ontstaan?

13/02: Vandaag komen we er

20/02: De koning en koningin van

achter hoeveel jullie van elkaar
houden.

ons land zijn ondertussen toch wel
te oud om hun taak goed uit te
voeren en dus zoeken ze ||||
troonopvolgers. Kom verkleed als
prins of prinses en wie weet word
je wel de nieuwe heerser van
België.

Tijgerkes
Tot
op KSA!
3e kleuterklas

06/02: Vandaag halen we onze

20/02: Verkleed je als prinses,
cowboy of een groepje stinkdieren,
want we gaan carnaval vieren.

27/02: De Geest heeft Aladdin
verteld dat er een groot gevaar
dreigt voor Agrabah, maar welk
gevaar? Breng al jullie vrienden
mee om het mysterie op te lossen!
Aladdin belooft grote rijkdom aan
degenen die het koninkrijk redden!

06/03: We reizen terug naar de
tijd van de Griekse goden en de

27/02: De Geest heeft Aladdin
verteld dat er een groot gevaar
dreigt voor Agrabah, maar welk
gevaar? Breng al jullie vrienden
mee om het mysterie op te lossen!
Aladdin belooft grote rijkdom aan
degenen die het koninkrijk redden!

vliegtuig en gaan we heel de
wereld rond. Kom jij met ons mee?
We zijn benieuwd wat we allemaal
gaan tegenkomen op onze reis.

20/02: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!
Ik ruik, ik ruik wat jij niet ruikt! Ik
voel, ik voel wat jij niet voelt!

27/02: De Geest heeft Aladdin
verteld dat er een groot gevaar
dreigt voor Agrabah, maar welk
gevaar? Breng al jullie vrienden
mee om het mysterie op te lossen!
Aladdin belooft grote rijkdom aan
degenen die het koninkrijk redden!

06/03:

BLUB! BLUB! BLUB!
Vandaag nemen we niet het
vliegtuig, maar de boot. We gaan
namelijk naar de grote blauwe
oceaan.

Leeuwkes Oranje
3e leerjaar
30/01: Zet jullie maar schrap en
doe je sportiefste kleren aan.
Vandaag nemen jullie het namelijk
op tegen ons, de leiding. Winnen is
dus onmogelijk voor jullie… of niet?

06/02: *snif snif* Wie heeft onze
bondsleider vermoord? Kom ons
helpen dit mysterie op de lossen!

13/02: Veel te veel foto’s trekken,
iets eten van de streek, praten met
de plaatselijke bewoners…vandaag
hangen we den toerist (hihi) uit in
Zwijndrecht City.

20/02: Neem jullie mooiste|||||
Schotse rok uit de kast en warm die
spieren maar al op. We verplaatsen
ons naar de hooglanden van
Schotland en spelen de Highland
Games!

Prinsessen, Clowns, superhelden,
ridders… Laat zien hoe creatief
jullie zijn!

20/02: Het is enkel een verrassing

20/02: Aardmannetjes vallen de

27/02: De Geest heeft Aladdin

wereld aan!!! Ze beginnen bij de
belangrijkste stad van de hele
wereld. Kunnen wij Zwijndrecht
beschermen en de wereld
redden????

verteld dat er een groot gevaar
dreigt voor Agrabah, maar welk
gevaar? Breng al jullie vrienden
mee om het mysterie op te lossen!
Aladdin belooft grote rijkdom aan
degenen die het koninkrijk redden!

27/02: De Geest heeft Aladdin
verteld dat er een groot gevaar
dreigt voor Agrabah, maar welk
gevaar? Breng al jullie vrienden
mee om het mysterie op te lossen!
Aladdin belooft grote rijkdom aan
degenen die het koninkrijk redden!

06/03: Vandaag doen we alles
EXTREME. Dus zorg dat jullie klaar
zijn want het gaat extra cool, extra
leuk en extra EXTREEM worden.
Pauline gaat helaas ook extra lelijk
zijn… (
)

Jongknapen Oranje

06/02: Gegroet soldaten, vandaag
is het de belangrijkste missie van
het jaar. Hopelijk zijn jullie er klaar
voor en stellen jullie mij niet teleur.
Voor de eerste opdracht van de
missie moeten jullie er als echte
soldaten uitzien. (camouflage, |||
groene kledij, …) Verras ons.

13/02: Carnaval!!! Doe jullie||||
gekste, coolste, mooiste outfit aan!

Monsieur. Un croissant pour vous?

13/02: Niks houdt ons tegen, we

06/02: Bijen zijn zeer behulpzame

brand in Zwijndrecht, zie eens
ginder! zie eens ginder! Brand
braaand!! Brand braaand!! Oei,
nee het is Jente maar…

6e leerjaar

30/01: ZATERDAGAVOND 18u20u: Het moment is eindelijk

4e leerjaar
30/01: Brand in Zwijndrecht,

Jongknapen Blauw

06/02: Doe jullie schraalste outfit

Leeuwkes Blauw

multifunctionele ladder, een kleine
ladder, een gigantische ladder…
…iets met een ladder dus.

baby-dag, dus vandaag gaan we
dada doen met protje en hopelijk is
stinkie winkie ook van de partij!!!
Vergeet zeker allemaal jullie tutje
en pamper niet mee te nemen,
anders is het kaka in de broek :(

5e leerjaar

aangebroken, vanavond kijken we
welke muziekstijl superieur is.
Wordt het Schlager, techno,
hiphop, Rnb, klasieke of toch de
favoriet van dit jaar: Lockdown
muziek? Als je ook vol spanning
luistert,
wees
dan
zeker
aanwezig!!!!

06/03: Een vouwladder, een

06/03: Het is vandaag wereld

30/01: Bonjour Madame, |||||||

27/02: De Geest heeft Aladdin
verteld dat er een groot gevaar
dreigt voor Agrabah, maar welk
gevaar? Breng al jullie vrienden
mee om het mysterie op te lossen!
Aladdin belooft grote rijkdom aan
degenen die het koninkrijk redden!

voor iedereen, als wij ook nog niet
weten wat we gaan doen...

dieren die vaak in zwermen leven
en zorgen voor nectar. Olifanten
daarentegen zorgen niet voor
nectar en stinken eigenlijk alleen
maar. Snap je niet wat ik hiermee
wil zeggen, let dan zeker nog eens
op de eerste letters van de
zinnen….

13/02: WoW is het nu al het derde
seizoen van Prison Break?!?! Het is
alvast super spannend want de
vorige 2 seizoenen hebben we niet
kunnen bekijken door CORONA DIE
ONS MAANDPROGRAMMA AL||||
TWEE KEER HEEFT OMGEGOOID.
Hopelijk zijn jullie er ook bij.

aan! We gaan skanken!
gaan over lijken... euh ik bedoel...
harten

20/02: Laat het haar maar op jullie
tanden groeien, je zal het nodig
hebben!!!!

27/02: De Geest heeft Aladdin
verteld dat er een groot gevaar
dreigt voor Agrabah, maar welk
gevaar? Breng al jullie vrienden
mee om het mysterie op te lossen!
Aladdin belooft grote rijkdom aan
degenen die het koninkrijk redden!

06/03: Sorry Tijgerkes, we gaan
niet naar het bos. Beestenbos is
BOOWSSSS

