
Leeuwkes 
Hallo leeuwkes!

Hier zijn we weer! De eerste 2 maanden van dit KSA-jaar zijn voorbij
gevlogen, de tijd gaat snel als je je amuseert! Ook voor de komende

zondagen hebben wij toffe activiteiten voor jullie klaarstaan. 
We hebben er keiveel zin in, jullie ook?

 
Als er nog vragen zijn, kunnen jullie ons altijd bereiken op volgende

nummers:
 

 Louise: 0471 04 62 16 
 Bram: 0495 54 02 82
 Kyrian: 0487 52 79 10

 

6 november
Vandaag is het jammer genoeg geen activiteit. Rust
nog maar wat uit na het super toffe herfstweekend!

13 november
Joepie, het is weer activiteit! Vandaag gaan

we eens kijken hoe sportief jullie zijn.

20 november
kleine tip:

27 november
Gisteren is de robot Spees uit de ruimte gevallen,

komen jullie hem helpen?



Dikke knuffel!
Kyrian, Bram en Louise

4 december
Vandaag komt de Sint op bezoek!
Zijn jullie braaf geweest?

11 december
Vandaag gaan we slijm maken!

Hopelijk zien onze handen er niet zo
uit op het einde van de dag!.

18 december
Vandaag is het de laatste activiteit
van dit jaar! Daarom houden we een
klein feestje, met ... pannenkoeken!!!

25 december
Vandaag is het geen activiteit. We wensen jullie een zalig
kerstfeest & een gelukkig nieuwjaar! Dat al jullie dromen

mogen uitkomen en de grootste eerst! Tot in 2023! .



 

 

Springers  

 

13 november  

Zijn jullie de allerbeste vriendinnen? Vandaag gaan we zien hoeveel jullie van elkaar weten! 

 

 

20 november  

“Er zitten 60 seconden in. 

Een uur bevat er 60 van.” 

Als jullie het antwoord op dit raadseltje weten en invullen in de volgende zin, kennen jullie 

direct de activiteit van vandaag! 

‘ Binnen de … ‘ 

 

27 november  

 Haal jullie wandelschoenen maar uit de kast! Vandaag gaan we nog eens genieten van de 

gezonde buitenlucht in ons gezellig dorp.  

 

4 december  

Toen ik gisteren mijn zolder aan het opruimen was, kwam ik iets heel bijzonder tegen...                 

een fles met een boodschap erin!  

 

Maak jullie 
klaar voor 

een reis rond 
de wereld 



 

 

11 december 

Dat jullie allemaal goed kunnen zingen en dansen, wisten we al! Maar wie van jullie kan het 

plaatsje van Marthe, Julia & Hanne volwaardig innemen?  

 

 

18 december 

Tijd voor het grote m&m-spel! Wie kroont zich tot winnaar en mag de meeste m&m’s opeten 

achteraf?  

 

 

25 december  

Geen activiteit vandaag 

Het is kerstvakantie!!! De leukste tijd van het jaar. Gezellig aan tafel met de hele familie en 

natuurlijk niet te vergeten… cadeautjes!!! Geniet van jullie vakantie meisjes, en tot volgend jaar 

      

 

 

Dikke knuffels  

Pieter, Stan & Karen 



Echo pagadders Nov-Dec 

13 November 

Vandaag gaan we eindelijk eens aan onze boomhut werken. Komen jullie zeker meehelpen om de 

mooiste boomhut van de wereld te maken. 

 

20 November 

We gaan vandaag eens kijken of jullie sportief aangelegd zijn. Niet alleen in voetbal maar in elke 

sport vandaag, gaan we de olympische Ksa spelen doen. 

 

 

27 November 

Trek vandaag jullie beste stapschoenen aan we gaan rechtdoor Vrasene en gaan we kijken of jullie 

elke beek of obstakel aan kunnen.  

 

4 December 

Hij komt Hij komt de lieve goede sint. Vandaag verwelkomen we de Sint op de Sjorre. Zijn jullie dit 

jaar wel flink geweest en krijgen jullie een beloning. Of gaan jullie in de zak van de pieten me naar 

Spanje. 



 

 

11 December 

We gaan spelletjes spellen tegen elkaar. Durf jij de eerste uit te dagen voor een spelletje om zo naar 

boven te klimmen. 

 

 

18 December 

Bijna Kerstvakantie daar horen natuurlijk kerstmutsen bij,  een kerstman wie maakt zijn eigen de 

mooiste kerstman van Vrasene. 

   

 

                                                                         Cisse en Lode 

 



 Het wordt steeds vroeger donker, maar da wil niet zeggen dat we ons minder gaan 
 amuseren. We gaan nog al�jd veel spellekes spelen en het eens goe gezellig maken. 

 Jammer genoeg is het vandaag geen ac�viteit.😪 Jullie kunnen dus nog volop 
 nagenieten van een hopelijk onvergetelijk herfstweekend. 

 Vandaag is het zeevruchtenslag! Voor degene die het 
 meeste verkocht krijgt, hebben wij een toffe verrassing in 
 pe�o! 🍫 

 Rechtdoor… Rechtdoor… Rechtdoor… Rechtdoor… Rechtdoor… Rechtdoor… 
 Rechtdoor… Rechtdoor… Rechtdoor… Rechtdoor… Rechtdoor… Rechtdoor… 
 Vandaag staat in teken van dit woord en we zullen er dan ook alles aan doen om het 
 waar te maken! 🥾 

 Zoals jullie ongetwijfeld allemaal weten, werd onze goede vriend Peter Canisius exact 
 158 jaar geleden zalig verklaard.😇 Een erg bijzondere dag 
 dus. Hiep hiep hoera! 

 Dag Sinterklaasje, Zie ginds komt de stoomboot, Zwarte piet 
 wiedewiedewiet… 
 Leer ze maar allemaal van buiten zodat jullie uit volle borst 
 kunne meezingen.🎵 Anders moeten jullie misschien in de 
 zak. 



 Wat weten jullie over Frozen? Welke kleuren hee� het logo van TikTok? Hoeveel 
 eieren zi�en er in een dozijn? Hoeveel scheten laat een mens per dag? Wie is de 
 slimste van jullie? We komen het vandaag allemaal te weten!🤓 

 De vakan�e gaat van start en de feestdagen staan voor de deur, geen ac�viteit dus 
 vandaag. 😭 

 Groetjes van de tofste leiding 

 Lander  Seba  Luka 



Jongknapen  

 

Even wat praktische zaken :  

- Activiteiten gaan door op zondagnamiddag van 14u tot 17u. 

- Vergeet zeker je centjes niet, voor een drankje en chips (1,5euro).  

- Kledij is naar goede gewoonte niet het mooiste uit jullie kleerkast. Wat wel verplicht is, is 

jullie das en hemd.  

Elias : 0468416548      Amber : 0483298822 

 

 

12 november   

Vandaag is het zeevruchtenslag. Jullie worden om 9 uur in plaats van om 14 uur verwacht aan De 

Sjorre.  Bij zeevruchtenslag komt heel de KSA samen om op zaterdagvoormiddag zeevruchten te 

verkopen. Hierbij gaan we heel Vrasene af om aan zoveel mogelijk mensen te verkopen. 

 

 

20 november  

 

 

 

 

 

27 november  

 

 

 



4 december  

 

 18 december   

Elias   Amber 







Knapen 
Nadat jullie het geweldige herfstweekend achter de rug hebben is het tijd om de rest van het 

jaar in te zetten. Deze komende twee maanden zullen jullie weer helemaal omver geblazen 

worden met originele leuke activiteiten. Dus zeker allemaal aanwezig zijn!!  

 

Zaterdag 12 november:  

Zeevruchtenslag!! Jullie worden vandaag allemaal uitgenodigd op 9 uur op de KSA om zoveel 

mogelijk zeevruchten te gaan verkopen aan de mensen in Vrasene. 

 

Vrijdag 18 november: 

18 november is de 322ste dag van het jaar (323ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse 

kalender. Hierna volgen nog 43 dagen tot het einde van het jaar. 

 

Vrijdag 25 november: 

 

Wie dit kan oplossen krijgt vanavond een verrassing. 

Vrijdag 2 december:  

Vandaag gaan we niet wandelen, dus trek jullie wandelschoenen maar aan!  

 

Vrijdag 9 december: 

De sint is bij jullie thuis geweest de voorbije week. Hopelijk hebben jullie allemaal 

kunnen genieten de toffe cadeaus. Als jullie braaf zijn op ksa krijgen jullie misschien 

ook wel cadeaus.  

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrikkeljaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender


Vrijdag 16 december: 

Deze vrijdag is een zeer speciale dag. Als jullie niet op KSA komen met iets rood aan zullen 

jullie gestraft worden. Dus ik raad jullie ten strengste aan om een rood kledingstuk aan te 

doen…  

 

Vrijdag 23 december: 

De vakantie is officieel begonnen dus geniet maar van rustig thuis te zitten en kerstmis te vieren 

met jullie familie.  

 

Vrijdag 30 december: 

De vakantie is natuurlijk nog steeds bezig! Kerstmis is gepasseerd en nieuwjaar staat voor de 

deur. Hou allemaal jullie nieuwjaarsbrieven maar bij de hand zodat de meters, peters, oma’s en 

opa’s jullie veel cadeaus zullen geven.  

 

 

    

  Toon        Ken  



Een steen is een harde stof met een minerale samenstelling
(bijvoorbeeld baksteen, beton of natuursteen).
Om deze zotte uitvinding te vieren gaan we de stenen eren met een
gepaste activiteit.

Outfit == Vuil

Simmers Agenda
November

12 november

18 november

25 november

Tijd voor onze jaarlijkse zeevruchtenslag! Breng allemaal jullie
mooiste glimlach mee, kan van pas komen vandaag! We verwachten
jullie om 9u op KSA. 

PS. Vergeet jullie hemd en das niet. 

Black Friday vandaag dames! Tijd om koopjes te doen en misschien
al de eerste kerstcadeau's te kopen? 

Tip: op onze verlanglijst voor kerst staan taart & wijn. 

Notes : 4 november is het geen activiteit.  



Nog maar 9 dagen tot dat onze vader geboren wordt.
Deze gelegenheid gaan we gebruiken om 
alles nog 1 keer op zen kop te zetten op KSA.

Zon in de zakken van de zee. Naar de Panne met het vliegtuig en
bruiswater bij de cornflakes. Kom naar de activiteit om er achter te
komen wat dit betekent.

SimmersAgenda
December

Notes : Geniet van de kerstvakantie en

de gezellige tijd samen met de fam en

de vrienden! 

XOXO jullie favoriete leidingsduo

2 december

9 december

16 december

Ne frisse neus halen tussen die zware examens door doet
wonderen zeggen ze. 



Jong-Herniewers 
 

4 november 
 
Vandaag geen activiteit boys, rust allemaal nog maar een beetje uit van herfstweekend! 
 

11 november 
 
Bereid jullie allemaal voor op de zeevruchtenslag van morgen. 
 

12 november  
 
Jullie worden vandaag allemaal verwacht op onze jaarlijkse 
zeevruchten slag. Verdere informatie volgt nog. Be there or 
be nen onnozeleir!  
 
 
 
 

18 november 
 
Trek jullie wandelschoenen maar aan want we weten niet of jullie vandaag naar links of 
rechts of rechtoor zullen moeten. 
 
 

25 november 
 

 
 



2 december 
 

 
 
 

9 december 
 
visgraat - zelfstandig naamwoord uitspraak: vis-graat 1. (deel van) het skelet van een vis♢ 
pas op, want er kan nog een visgraatje in de vis zitten  
 
 

16 december 
 

 
 
 
 

Kilian & Emile 



Seinen  
                Echo november december  

 

 

 

Zaterdag 12/11  

 Vandaag is het weer tijd voor onze jaarlijkse zeevruchtenslag.  

Jullie worden om 9u op KSA verwacht. 

 

 

 

 

 

 Vrijdag 18/11  

We gaan het eens hebben over al onze wilde/ toffe plannen dit KSA jaar  

  

 

 

 

 

Vrijdag 25/11  

Vanavond is het tijd voor de leukste wandeling 

door ons dorp         

 

  

 

 

 



 

 

 

Vrijdag 2/12  

We gaan het er nog ies goed van pakken vanavond !  

De laatste voor de examens.  

 

 

 

 

 

Vrijdag 9/12   

De eerste examen week zit erop, maar ze zijn jammer genoeg nog niet gedaan.  

Vanavond gaan we elkaar wat moed inspreken met een hapje en een drankje.  

 

 

 

 

Vrijdag 16/12  

Na 2 weken studeren hebben jullie wel een verwen avondje 

verdient !!  

Komaan nog even doorbijten dames !  

 

 

 

 

XXXX  

SIL <3  



Hernieuwers 
Juuw mannen, Hopelijk zijde al wa bekomen van een mega plezant herfstweekend! We gaan 

deze lijn door trekken in de volgende maanden! We gaan het jaar dus goe afsluiten met nog 

veel activiteiten! Ik verwacht jullie elke vrijdag in uniform!!! 

Vrijdag 4 november 

Het is juist herfstweekend geweest dus jullie mogen vandaag nog gezellig thuisblijven. 

Vrijdag 11 november 

Morgen is het zeevruchtenslag dus jullie worden morgen allemaal om 9 uur op KSA verwacht. 

Zaterdag 12 november    

Vrijdag 18 november 

Vrijdag 25 november 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 2 december 

 

Vrijdag 9 december 

 

Vrijdag 16 december  

Vandaag is het al weer de laatste activiteit van het jaar, we gaan nog één keer actief zijn om ons dan 

ongezond neig vet te eten tijdens de feestdagen!  

Ik wens ulder alvast goeie feestdagen en een gelukkig nieuw jaar!! 

Lennert 


