Activiteitenkalender semester 2
STOEIERS
26/12
2/01
9/01
16/01
23/01
30/01
6/02
13/02

Geen activiteit/ Kerstvakantie
Geen activiteit/ Kerstvakantie
Geen activiteit/ Leiding heeft examens
Geen activiteit/ Leiding heeft examens
Wat maakt ons sterk? TEAAAAAMWERK ♪
In het bos, in het bos, gooien we onze stoeierbenen los ♪
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!

6/03
13/03

Wij zijn ons hart verloren in de discotheek, het was waarschijnlijk
toen we in jullie ogen keken! ♪
En waar is de chocolade? Op op alles is op! En waar zijn de koekjes
dan? Op op alles is op! ♪
(door jullie opgegeten
)
Avond stilte valt nu over ons, laat ons nu goeie vrienden zijn ♪
Activiteit is van 16u tot 19u!
Geen activiteit
Financiële actie

20/03
27/03
3/04

Jullie worden verwacht aan het lokaal om 13u30 de activiteit
loopt
tot 17u. Haal jullie verkoopskills maar naar boven!
Who runs the world, GIRLS! ♪ (neem je spierballen maar mee)
Switch switch switch, andere leiding in the house ♪
Geen activiteit

20/02

27/02

10/04
17/04

Wie heb ik aan de lijn, hallo hallo? HET ZIJN DE ASPIRANTEN ♪
Hallo meneer de uil je KSA kleren zijn vuil, wat gaan we daarmee
doen? Wassen met citroen ♪

24/04

1/05
8/05
15/05

Doe je super super vuile kleren maar al aan! En reserve kleren
kunnen ook handig zijn
Color run
Het is weer zo ver! De color run van KSA Oostkapjes, we lopen
doorheen het bos, het plein, overal! Natuurlijk moeten jullie
doorheen verschillende obstakels en krijgen jullie kleurpoeder
over je heen! Hoe leuk kan het zijn? 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!
Geen activiteit
Pretpark
Verdere info volgt!
We gaan naar zee, naar zee en iedereen mag mee!! ♪

