Dag liefste KSA’sters!
Zijn jullie al bekomen van de 10 fantastische dagen in Dessel? Wij zijn alvast
nog aan het nagenieten, maar kijken ook al enthousiast vooruit naar ons
nieuw werkjaar. Heb jij ook zo’n zin in een nieuw KSA-jaar vol gekke
avonturen? Lees dan snel verder!
STARTDAG
Op 11 september staat onze startdag op de kalender. Starten doen we voor iedereen om 14u met
een korte show waarbij je te weten komt wie jouw nieuwe leidsters worden. Ouders zijn hierop ook
meer dan welkom! Daarna gaat de eerste activiteit van start en leer jij onmiddellijk al jouw nieuwe
leidsters, en misschien ook jouw nieuwe groep, kennen. De startactiviteit is voor pimpampoentjes,
sloebers, kastaers en roodkappen gedaan om 16u30 en voor JIM, SIM en 16+ eindigt de activiteit om
17u.
INSCHRIJVEN
Nieuwe leden kunnen 3 weken komen proeven van onze activiteiten. Daarna vragen we om de
inschrijving in orde te brengen. Op die manier is je kind verzekerd, ontvangt ze een jaarthemaschildje, een lidkaart en KSA-post. De inschrijving bestaat dit jaar uit 2 stappen:
1)

Het inschrijvingsgeld bedraagt €30. We vragen om dit voor woensdag 6 oktober over te
schrijven op ons rekeningnummer BE47 7383 1202 5780 met de volgende mededeling:
NAAM KIND + GEBOORTEDATUM + GELEDING*
*Pimpampoentjes (3de kleuter), Sloebers (1ste-2de leerjaar), Kastaers (3de-4de leerjaar),
Roodkappen (5de-6de leerjaar), JIM (1ste-2de middelbaar), SIM (3de-4de middelbaar), 16+ (5de middelbaar)

2)

De medische fiche, die dit jaar online is, invullen en digitaal indienen. Je
vindt de link naar de medische fiche op onze facebookpagina, onze
website en via deze QR-code. Ook dit doe je voor woensdag 6 oktober.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8UcLzd8MxKlkTaHSsE3s_7ebgZNf8b6Ttn0cr8l3d3xmd
sw/viewform

OPENDEUR EN STREEKBIERAVOND
Duid alvast 25 september aan in je agenda. Na een jaartje
pauze organiseren wij opnieuw onze opendeur en
streekbieravond, waarop jullie natuurlijk ook uitgenodigd
zijn! Om 19u30 openen we de deuren van Jeugdcentrum de
Kouter. Hier kunnen jullie de foto’s van het kamp en het
werkjaar bewonderen en jullie uniform uitbreiden aan de
uniformstand. Om 20u start de show waarin de nieuwe
leidingsploeg wordt voorgesteld. Afsluiten doen we me de
première van de aftermovie van ons kamp in Dessel. Na de
show verwelkomen we jullie in onze lokalen voor een
gezellige bar met een uitgebreid assortiment aan
streekbieren. Tot dan!

CORONAMAATREGELEN
Voor de start van het nieuwe werkjaar worden er geen beperkende maatregelen meer opgelegd
voor het jeugdwerk. Dat wil zeggen dat wij opnieuw activiteiten kunnen organiseren zoals we dat
vroeger deden. Er moeten door leden en leiding geen mondmaskers meer gedragen moeten worden
en registreren op voorhand is niet meer nodig. We vragen wel dat ouders nog een mondmasker
dragen wanneer ze hun kinderen komen brengen/ophalen. Daarnaast blijft het ook belangrijk dat
niemand naar de activiteit komt die ziek is of symptomen heeft én dat u ons op de hoogte brengt
mocht uw kind na een activiteit besmet blijken. Wij houden de aanwezigheden op elke activiteit bij
zodat we dan ook andere aanwezige leden op de hoogte kunnen brengen.
BELANGRIJKE DATA
We starten ons nieuw werkjaar met leuke vooruitzichten op een gevuld KSA-jaar. Hopelijk blijft
corona nu echt weg en kunnen we al onze plannen ook realiseren! Schrijf de volgende data alvast
zeker in jullie agenda zo hoeven jullie niets te missen!
-

22 oktober 2021
23 oktober 2021
20 november 2021
4 december 2021
26-28 februari 2022
9-19 Augustus 2022

Dag van de Jeugdbeweging
Koekjesverkoop
Déjà Vu?!
Sintactiviteit en einde 1ste trimester
Krokuskamp
Zomerkamp in Maaseik

Heb je nog vragen? Onze hoofdleiding beantwoordt ze graag! Contacteer ons via mail:
hoofdleiding@ksadekouter.be of telefonisch: Noor Denys (0498 48 65 61) en
Mana Froyman (0493 55 08 99).
Vergeet ook zeker niet om onze facebook-pagina te liken en onze website (www.ksadekouter.be)
regelmatig te checken om van alles op de hoogte te blijven.
Tot snel!
Speelse groetjes,
De leidsters van KSA de Kouter

