
LEEUWKES 
 

Helaba Leeuwkes, hier zijn we weer! Hopelijk hebben jullie het nieuwe 

jaar goed ingezet! Wij hopen dat 2022 een KSA-jaar vol plezier mag worden. Tot zondag! 

P.S. : Van 11 tem 13 maart gaat ons jaarlijkse miniweekend voor de leeuwkes, 

springers en pagadders door. Schrijf deze data zeker al in de agenda van jullie ouders!  

 

 

16 januari 

Spelen is troef! Daarom spelen we vandaag niet alleen 

met onze groep, maar met de hele -12!!! Het wordt 

ongelofelijk gezellig, dus wij verwachten jullie massaal! 

 

 

 

23 januari 

De eerste officiële Spelen worden in 776 voor Christus 

gehouden in de stad Olympia in Griekenland. Ze vinden 

spijtig genoeg maar om de 4 jaar plaats, maar daar hebben 

wij iets op gevonden! Wij organiseren vandaag de enige 

echte ‘KSA - Olympische spelen’. Haal jullie sportieve benen 

maar al boven! 

 

 

30 januari 

Vandaag spelen we gezelschapsspelletjes! We gaan uitzoeken wie er zijn 
geduld kan bewaren tijdens een spelletje ‘mens erger je niet’ en wie er 

het best is in UNO. Brengen jullie allemaal jullie favoriete 
gezelschapsspelletje mee? 

 

 

 

 

 



 

6 februari 

Als het weer vandaag meezit, bouwen we ons leeuwenkamp! 

Wij verwachten jullie allemaal, want met hoe meer we zijn, hoe 

groter we ons kamp kunnen maken. We kijken er al naar uit!  

 

 

                                                                                     

13 februari 

Vriendjesdag! Heb jij nog toffe vriendjes of vriendinnetjes die 

het wel zien zitten om in KSA te komen? Breng ze dan zeker 

mee naar de activiteit, dan kunnen ze eens komen proberen! 

Wij hopen op een grote opkomst!  

 

 

 

20 februari 

Vandaag gaan we puzzelen met het hoofd, stappen met de voeten 

en spelen met het hele lichaam. 

 

 

 

 

27 februari 

Vandaag vieren we carnaval! Wij verwachten jullie allemaal 

verkleed! Wat we gaan doen blijft nog even een geheim. 

Spannend!!! 

 

 

Groetjes! 

 

 

Lisanne & Emile 



               Springers  
Hey liefste springertjes ! gelukkig nieuwjaar !!  

Dit is de eerste echo van 2022 vol nieuwe toffe avonturen !  

Wij kijken er alvast naar uit om elke zondag samen te spelen !  

xxx  

 
16 januari  

Spelen is troef ! daarom spelen we vandaag niet 

alleen, maar met heel de -12 !!!  

Bereid  jullie maar voor op de tofste eerste 

activiteit van het jaar !!!  

 

 

                                                                         23 januari  

                                                                         Hoeveel bollen heeft het Atomium ?  

                                                                         Wie word de troonopvolger van België ?  

                                                                         En hoeveel provincies heft ons land ?  

 

30 januari  

Het leger zit met te weinig bemanning en heeft ons 

gevraagd om jullie op te leiden tot echte soldaten. 

 

 

                                             

 



                                        6 februari  

                                       wie leidt ons de weg naar de schat ?  

 

 

    13 februari  

    Vandaag is het vriendjes dag! Neem al jullie   

    buurmeisjes jullie klasgenoten neven en nichten …. 

    Neem iedereen mee om samen te spelen !!!    

                                                                      

                                                                   

                                                     Vorige week maandag was het  de dag van de liefde  

                                                       Omdat het vorige activiteit vriendjes dag was spelen we nu 

het grote liefdesspel.  

27 februari  

Vandaag is het onze jaarlijkse carnaval activiteit .   

verdere info volgt nog!  

 

 

Ter info  

Van 11 tot 13 maart is het mini weekend !! verdere informatie hierover volgt nog.  

 

 

tot dan ! groetjes jullie leiding <3  

20 februari  



Pagadders 

Dag lieve pagadders!! Eerst en vooral wensen wij jullie een gelukkig nieuwjaar. Dat het 

een jaar mag zijn waar jullie veel in bij kunnen leren en heel veel kunnen spelen met 

jullie vriendjes! Verder verwachten wij jullie nog steeds elke zondag op de KSA! 

 

9 januari 

Vandaag is het spijtig genoeg nog geen activiteit, maar niet 

getreurd! Vanaf volgende week vliegen we er weer in! Geniet van 

jullie laatste dagje vakantie!! 

 

16 januari 

Spelen is troef! Daarom spelen we vandaag niet 

alleen met onze groep, maar met heel de -12!! Het 

wordt ongelofelijk gezellig dus zorg er maar voor dat 

je klaar bent om eens helemaal uit de bol te gaan. 

 

 

23 januari 

Rood, geel, blauw, bruin, oranje en groen. Jaja jullie zien het goed dat 

zijn de kleuren van M&M’s, want vandaag spelen we het grote M&M 

spel! Wie wint de meeste M&M’s en mag ze daarna opeten? 

 

 

 

30 januari 

Vandaag gaan wij onze mama’s een beetje helpen 

met het huishouden. Omdat we niet alles in één 

keer kunnen doen beginnen we vandaag met het 

afdoen van de was. Ik hou jullie niet tegen om 

thuis al eens te oefenen, want wie voorbereidt is 

kan misschien winnen met dit spel! 

 

 

  



 

 

6 februari 

Vandaag gaan we testen wie er het beste knopen 

kan leggen en uiteindelijk onze grote 

‘snoepveterwedstrijd’ wint!!  

 

 

13 februari 

Vandaag is het VRIENDJESDAG!!  

Dat wilt dus zeggen dat je al je vriendjes van op school, de 

sportclub, de muziekschool of gewoon allemaal jouw nichtjes 

en neefjes mag meebrengen naar KSA!! 

 

20 februari 
Vandaag gaan we kijken wie het rijkste kan worden door huizen te 

kopen, wie de meeste voorwerpen kan vinden in een doolhof en 

wie het snelst de moordenaar kan vinden. Vandaag spelen we dus 

met z’n allen gezelschapspelen.  

P.S. Als je thuis hele leuke gezelschapspelletjes hebt mag je die zeker 

meenemen! 

27 februari 

 Een tijd van feesten als beesten, van plezier en vertier. 

Zo omschrijf ik carnaval even hier. 

Jezelf verkleden in personen van vroeger of heden. 

En weet je, er is niemand die je herkent, want het 

leukste van al is dat je eens mag kiezen wie je bent. 

P.S. We gaan iets heel leuk doen vandaag, maar 

verdere info volgt nog!! 

 

 

Groetjes 

Jullie leiding!! 



Roodkappen 
 
Dag roodkapjes, wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar en de beste 
wensen voor 2022. Iedere zondag gaan we ervoor zorgen dat het een 
super leuk jaar wordt! 
 
16 Januari:   
Spelen is het leukste wat er is, dat zullen 
jullie allemaal wel weten. Maar weten 
jullie wat nog leuker is als spelen?.... 
Samen spelen!! Vandaag zullen we 
samen spelen met heel de -12. Verwacht 
jullie maar aan een kei leuke middag.  
 
 
23 Januari: 
Met al die feestdagen zullen jullie wel een aantal kilootjes bijgekomen zijn. 
Dat het ongelooflijk lekker geweest zal zijn weten we allemaal maar 
vandaag gaan we ervoor zorgen dat we al die kilootjes kwijt geraken. Trek 
jullie wandelschoenen maar aan om het jaar goed in te zetten. De 10 000 
stappen zullen we zeker halen. 
 
 
30 Januari: 
Wisten jullie dat de ketnet 
rapster Gloria Monserez een 
fantastische deelname had bij de 
slimste mens en ze eigenlijk wel 
super slim is? Vandaag spelen 
wij de slimste mens, eens zien of 
jullie ook zoveel kennis hebben. 
 
 
6 Februari: 
Wat is er nu nog leuker dan buiten 
wat te ravotten. Denk maar aan 
alle spelletjes die je kent. 1,2,3 
piano, 2 is te weinig 3 is teveel, 
potje schup,… We zullen ze 
allemaal spelen. Doe niet je 
properste kleren aan want door het 
gras zullen we zeker moeten rollen.  
 
 



 
13 Februari: 
Vandaag is het vriendjes dag! Dit wilt zeggen dat jullie al 
jullie vrienden en vriendinnen mogen meenemen naar de 
activiteit zodat ook zij het ‘KSA leven’ kunnen ontdekken. 
Aarzel niet en neem iedereen mee!  
 
 

 
20 Februari: 
Nu de koude wintermaanden 
volop bezig zijn is het de ideale 
moment om een film te kijken. En 
wat kan natuurlijk niet ontbreken 
bij een gezellig filmmoment? 
Denk er maar eens over na ;).  
 
 

 
 
27 Februari: 
Het is zo ver, de carnavalsperiode breekt aan. Natuurlijk laten wij deze 
fantastiche periode niet voorbij gaan. Één ding is zeker, jullie komen 
allemaal verkleed naar KSA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groetjes van Amber en Kilian 



Jongknapen 
Hey jongknaapjes, wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar! We 

gaan er een spetterend jaar van maken, we hopen jullie dus iedere 

zondag te zien op KSA! 

Zondag 16 januari 2022 

Spelen is troef! Dat is ons jaarthema dit 

werkjaar, daarom spelen we vandaag 

een mega groot spel met alle -12. Breng 

vooral je goed humeur mee en het wordt 

een fantastische namiddag! 

Zondag 23 januari 2022 

Hopelijk hebben jullie goede feestdagen gehad waarbij je goed en veel 

gegeten hebt. Om die extra kilootjes van de feestdagen er af werken gaan we 

vandaag vooral niet stilzitten!  

 

Zondag 30 Januari 2022 

Vandaag is het twee is te weinig drie is te veel. We proberen een middenweg 

te vinden op alle leuke spelletjes dat we zullen spelen vandaag. We hopen op 

het einde van de dag een spannende uitslag te hebben tussen de teams. Veel 

geluk! 

 

Zondag 6 Februari 2022 

Dit weekend zijn de olympische winterspelen van start gegaan in Peking, in 

China. Aangezien het in ons prachtig dorpje niet echt vaak sneeuwt zullen we 

alternatieve winterspelen voorzien       ! 



 

Zondag 13 Februari 2022 

Vandaag is het vriendjes dag, probeer al jullie vriendjes te 

overtuigen van hoe tof KSA wel niet is. Breng dus zeker 

allemaal een vriendje of vriendinnetje mee want we gaan de 

tofste spelletjes spelen! 

 

Zondag 20 Februari 2022 

Hopelijk hebben jullie al eens gekookt en 

anders probeer je maar snel je skills bij te 

schaven want vandaag spelen we junior bake 

off! Uiteraard zijn wij de jury en zullen wij met 

veel precisie en plezier jullie gebakjes proeven! 

May the odds be ever in your favor!  

 

Zondag 27 Februari 2022 

We sluiten de eerste 2 maanden van het nieuwe jaar af met een carnavals 

activiteit! Haal jullie beste, grappigste, coolste verkleedkleren maar al uit de 

kast! Meer info over wat we exact gaan doen volgt nog!  

 

Groetjes Cisse en Lennert 

 



Jimmers 
Hey ladies, 

De eerste echo van het nieuwe jaar is alweer een feit. Een nieuw jaar vol leuke activiteiten staat weer 
voor de deur   

 

 

Vrijdag 7 januari 
Geniet nog van jullie laatste dagen vakantie!! 

 

 

Vrijdag 14 januari 

De eerste activiteit van 2022 is een feit!!! Zeker komen! 

 

Vrijdag 21 januari 
Vandaag is het jammer genoeg geen activiteit. Ik ben druk aan het 
studeren. 

 

Vrijdag 28 januari 

 

 

 

Vrijdag 4 februari 
Ja, ja… Zet jullie stoerste beentje maar voor. Het is activiteit met de KNAPEN!! 

 

 

 



 
 
 
Zondag 13 februari 
Breng al jullie vriendinnetjes mee! Het is vriendjesdag 

 

 

 

Vrijdag 18 februari 
Doe warme kleren aan! We gaan op bakstenentocht!! 

 

 

Zondag 27 februari 

 

 

Knuffels  
Dorien 

 

 



Knapen 

Allereerst een gelukkig nieuwjaar, hopelijk hebben jullie de feestdagen goed kunnen vieren. Laat dit 

hopelijk een jaar zijn zonder corona.  

 

7 januari  

Geen activiteit, geniet van jullie laatste dag vakantie. 

 

14 januari 

Vandaag jammer genoeg ook geen activiteit, jullie leiding heeft examens.  

 

 

21 januari 

Vandaag ook geen activiteit      Wij hebben nog steeds examens… 

 

 

28 januari  

YEEEES, onze eerste activiteit van het jaar!!! Zijn jullie er klaar voor??? WIJ WEL.  

Een baksteen is een kunstmatige steen, uit klei gebakken, voor de constructie van onder 

meer muren of voor het toepassen in bestratingen. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muur_(bouwsel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestrating


4 februari  

Beetje girlpower kan nooit kwaad. Laat maar eens zien dat jullie het sterke geslacht zijn      . 

 

 

11/13 februari 

Vandaag is het geen activiteit op vrijdag MAAR op zondag. Het is vriendjesdag, wij verwachten jullie 

allemaal xxx 

 

18 februari  

Het smaakzintuig is één van de vijf zintuigen van mensen. Het smaakzintuig en 

het reukzintuig werken samen om ervoor te zorgen dat jij eten en drinken kan proeven en ruiken. 

Deze zintuigen zorgen er ook voor dat wij precies weten wat we wel en niet kunnen eten en zorgen 

er dus voor dat je niks eet wat over de datum is. 

 

25/27 februari 

Geen activiteit op vrijdag MAAR terug op zondag. Het is carnaval!!! Het gaat een super leuke dag 

worden. Doe allemaal jullie gekste verkleedkleren maar al aan.  

 

 

Jullie leiding 

Bram & Karen 

https://wikikids.nl/Zintuigen
https://wikikids.nl/index.php?title=Reukzintuig&action=edit&redlink=1


SIMMERS 
 

Hallo meiden!  
Wij hebben jullie gemist! Hopelijk zijn jullie klaar voor de eerste maanden van het nieuwe 

jaar, waarin we doen alsof we onze goede voornemens gaan volhouden ;) 
 

We verwachten jullie elke vrijdag om 19u @de Sjorre! 
Liefs x 

 
Bieke De Meulenaere (0483 29 88 90) 

Louise Massa (0471 04 62 16) 
 

 
 
 
Vrijdag 14 januari 2022 
Mayday, mayday , S.O.S! De weg is lang voor een zangeres, 
elke dag onder de spots. It’s getting hot hot hot! Dat jullie 
allemaal goed kunnen dansen en zingen, wisten we al! Maar  
wie van jullie kan er Julia haar plaatsje volwaardig innemen?  
 
 
 

 
 
 
Vrijdag 21 januari 2022 
Vandaag gaan we naar de film! Yihaaaa, we zullen Sint-Niklaas 
eens onveilig maken hahahaha xp. Brengen jullie een klein 
centje mee? 
 
 
 
 

 
 
 
Vrijdag 28 januari 2022 
Calories don’t count on the weekend! Maaaaar omdat we onze goede 
voornemens toch een klein beetje willen volhouden, gaan we vandaag 
sporten!  
 
 
 



 
Vrijdag 4 februari 2022 
Vandaag gaan we doen waar we goed in zijn, roddelen! 
Breng jullie beste gossip mee! 
Roddelen - regelmatig werkwoord uitspraak: rod-de-len 1. 
het rondvertellen van ongunstige verhalen over iemand, 
waar je geen bewijs voor hebt 
 
 
 
 

 
Zondag 13 februari 2022 
Vandaag spreken we af op zondag! Waaaaaant.. het is vriendjesdag! Breng jullie vriendjes 
maar mee! Daarmee bedoelen we uiteraard niet jullie liefjes hehe J 
 
 
Vrijdag 18 februari 2022 

 
 
 
Zondag 27 februari 2022 
Carnaval! Leukste activiteit! Dit jaar gaan de simmers in thema, we verwachten jullie 
allemaal in een sprookjesfiguur! Bieke en ik doen mee J! See ya!!! 
 
Dikke knuffels, 
 

Louise          &     Bieke 
     

             



JONG-HERNIEUWERS 
 

14 januari 

De eerste activiteit van het nieuwe jaar gaan we starten met de 

blok, maar daar trekken we ons niks van aan! Ik wil al de 

grappige verhalen horen over de zatte nonkels bij het 

nieuwjaar diner. 

 

21 januari 

Nog exact 4 dagen en dan zijn we gedaan met studeren! We zullen eens testen hoe goed jullie kennis 

nog is?! 

 

28 januari 

We gaan vandaag een extreem corona vaccin maken waardoor dat we terug eens een boitje mogen 

doen. Het heeft al lang genoeg geduurd. #StaySafe 

 

4 februari 

Ik heb het gevoel dat niemand de echo leest    . daarom een test: De eerste die in de groep chat een 

goeie meme stuurt trakteer ik op zijn drankje en chipke. 

 

 

 



ZONDAG 13 februari 

Je hebt het juist gelezen. het is op zondag activiteit!!! We gaan de aard van KSA nog eens 

aantonen(das gwn mijne naam, maar dan int meervoud!! crazyyyyy) door samen met iedereen te 

spelen. 

 

18 februari 

Het is terug op ons vertrouwelijks vrijdag activiteit dus gaan we Vraaskantje nog eens onveilig maken. 

 

ZONDAG 27 februari 

Het is terug op zondag activiteit omdat het carnaval is. De eerste die raad wat we gaan doen krijgt 

van mij een snoepje. 

 

 

 

auf wiedersehen 

aus tirol 



 
S E I N E N 

 
Eerst en vooral wens ik jullie een prachtig 2022!  

Hopelijk komen al jullie wensen uit hihi! 
We vliegen 2022 meteen in! 

Ik verwacht jullie op elke activiteit in uniform:))) 
 

Angéline van Lierop : 0473492023 
 
 

Vrijdag 14 Januari: 
Vandaag jammer genoeg geen activiteit meisjes!  Ik ben druk aan het studeren, tot snel! 
 
 
 
 

 
 

Vrijdag 21 Januari: 
Helaas vandaag weer geen activiteit meisjes nog steeds examens! Tot 

volgende week! 
 
 

Vrijdag 28 Januari: 
We worden vandaag creatieve damesss! Zeker komen! 
 
 
 
 

 
Vrijdag 4 Februari: 

Gaan we naar Rome, Japan of naar Amerika?? 
Vandaag gaan we eens een stapje in de wereld zetten! 

 
 
Zondag 13 Februari: 
Het is vriendjesdag!  
Dusss jullie mogen al jullie besties 

meenemen naar KSA!!  
 
 
 
 



Vrijdag 18 Februari: 
Surprise surprise surpriseeeeeee!!! <333 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 27 Februari: 

Carnaval staat voor de deur!  
Ik laat jullie van tevoren nog iets weten!  

Het wordt leuuuuk :))))) 
 
 

 
 
 
 
 
Liefs Annie 
xxx 



Hernieuwers  
De eerste echo van het jaar 2022. Hopelijk kunnen we dit jaar corona eindelijk de deur 

wijzen. En er zo voor zorgen dat onze levens eindelijk terug normaal kunnen doorgaan. Maar 

zolang onze activiteiten kunnen doorgaan is het nog niet zo erg. Aangezien ik in de maand 

januari examens heb zal ik jammer genoeg één keer geen leiding kunnen geven. Omdat ik 

wel examens heb over heel de maand januari. Zal ik jullie elke week een vraag van een vak 

geven zodat jullie al eens kunnen oefenen voor over twee jaar.  

 

14 januari:  

Morgen heb examen wiskunde dus ik zal geen activiteit kunnen geven. Hieronder vinden 

jullie een klein wiskundig raadsel om op te lossen terwijl jullie thuis zitten.  

Bepaal d.m.v. de laplacetransformatie de oplossing van de differentiaalvergelijking 

 𝑦′′ − 𝑦 = 𝑢(𝑡 − 1) met beginvoorwaarden 𝑦(0) = 2 en 𝑦′(0) = 0.  

 

21 januari:  

Vandaag heb ik examen programmeren gehad. Deze avond geef ik wel activiteit. De 

denkvraag van deze week is de volgende:  

Maak 2 tekstjes aan met Kladblok en sla deze 

respectievelijk op onder 2 afzonderlijke bestandsnamen 

“tekst1.txt” en “tekst2.txt”.  

Maak een programma dat de inhoud van het eerste 

bestand leest en vervolgens deze inhoud toevoegt aan de 

inhoud van het tweede bestand. 

 

28 januari: 

Het voorlaatste examen is juist achter de rug. Vanavond zal ik dus ook activiteit geven. De 

ochtend had ik het examen wisselstroomnetten. Hieronder vindt u de bijpassen vraag voor 

die examen:  

 

 

 

 

 



 

4 februari: 

Ik heb lesvrije week dus ik ga zelf wat genieten van de vakantie 

deze week. Jullie mogen ook rustig thuisblijven. Dan kunnen jullie 

nog een beetje bekomen van die moeilijke vraagstukken die jullie 

gekregen hebben.  

 

11/13 februari:  

Deze vrijdag is het geen activiteit maar het is zondag activiteit!!! Het is vriendjesdag zondag 

dus jullie worden allemaal op zondag op KSA verwachten.  

 

18 februari: 

Onderweg ontmoet Borat Afro-Amerikanen die hem hun stijl leren, en 

brengt die vervolgens in de praktijk in een duur hotel. Hij veroorzaakt bijna 

een rel als hij op een rodeo het Kazachse volkslied zingt op de melodie van 

het Amerikaanse volkslied. Hij krijgt les over etiquette, en zondigt 

vervolgens tegen alle regels op een diner. Hij koopt een beer als 

bescherming en laat de kinderen die op ijs afkomen ermee schrikken.  

 

25/27 februari:  

Het is carnaval!! Daarom is het deze vrijdag geen 

activiteit maar is het ook weer activiteit op zondag! 

Aangezien er altijd een mooie outfit bij carnaval hoort 

verwacht ik dat jullie ook allemaal verkleed zijn.  

  

 

 

Ken 


