Activiteitenkalender semester 2
Kapoenen
26/12
2/01
9/01
16/01
23/01
30/01

Geen activiteit/ Kerstvakantie
Geen activiteit/ Kerstvakantie
Geen activiteit/ Leiding heeft examens
Geen activiteit/ Leiding heeft examens
Samen met de sloebers lopen en springen we rond op het plein
vandaag
Groot feest
voor de leiding maar er moet nog zoveel gebeuren

6/02
13/02

Geen activiteit
Vandaag is het vriendinnetjesdag! Ieder oostkapje
mag al haar vriendinnetjes, zusjes, nichtjes, …
meenemen die eens willen proeven van het hele KSA gebeuren.
De vriendinnetjes krijgen de dag zelf een klein
formulier die ze dienen in te vullen in verband met de
verzekering. Deze activiteit loopt gewoonlijk van 14u
tot 17u. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

20/02

Vandaag maken de aspiranten een activiteit voor ons!! Zo leren ze
hoe het is om leidster te zijn
Vandaag doen we een quiz!!! Train je brein en kom het testen
Geen activiteit
Financiële actie!!!!!
Jullie worden verwacht aan het lokaal om 13u30, de
activiteit loopt tot 17u. Haal jullie verkoop-skills
maar naar boven!

27/02
6/03
13/03

20/03

27/03

3/04
10/04

Vandaag gaan we naar de kinderboerderij
We spreken om 14:15 uur af aan de zeven torentjes (Canadaring
41, 8310 Brugge). Om 17:15 uur zullen we klaar zijn.
Vandaag wisselt de leiding eens van tak. Het is dus nog een
verassing wie vandaag de activiteit zal geven. Spannend…
Geen activiteit
Helpen jullie onze kleren terug te vinden?

17/04
24/04

Vandaag spelen we samen met de sloebers, en komt het
gezelschapsspel tot leven
Color run
Het is weer zo ver! De color run van KSA Oostkapjes!!! Wie al eens
meegelopen heeft, weet dat dit super-fenomenaal-vet-cool is, en
wie nog niet meegelopen heeft zal dit ook wel snel ontdekken! We
lopen een parcours met hindernissen, en onderweg word je
bekogeld met kleurpoeder. Deze activiteit loopt van 14u tot 17u
gelieve 3,5 euro mee te brengen. Je moet je hiervoor
NIET inschrijven! P.S: Vergeet je witte t-shirt niet
aan te doen!

1/05
8/05

Geen activiteit
Pretpark
Verdere info volgt!

15/05

Het is alweer de laatste activiteit omdat we dit zo jammer
vinden, gaan we nog een allerlaatste keer samen knallen!!!

