Activiteitenkalender semester 2
(sim)
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
Start activiteit RKJ/ Jimsiin m nog geen activiteit

6/02

Vandaag spelen we Incognito Spel! Dit houdt in dat iedereen
onherkenbaar vermomd naar de activiteit moet komen, tijdens de
activiteit proberen we dan te achterhalen wie wie is!

13/02

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 verband met de

20/02

27/02

verzekering. Deze activiteit gaat door op het normale uur (17u tot
20u). Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
wandeling + geocache
goede wandelschoenen aandoen, rugzak met drinkfles mee en gsm
meenemen, 14u - 17u

24u spel samen met jim
afspreken om 18u op 26/07 aan het lokaal tot volgende avond 18u,
vrijdagavond krijgen ze eten, zaterdagochtend krijgen ze ontbijt,
lunchpakket mee voor zaterdagmiddag, zaterdagavond thuis eten.
slaapzak, tandenborstel, pyjama, evt kampeerstoel mee en warme
kleren aan

6/03
13/03

20/03

27/03

Geen activiteit/ Leidingsweekend
Financiële actie
Jullie worden
verwacht aan het lokaal om 13u30 de activiteit loopt
tot 17u. Haal jullie verkoopskills maar naar boven!
Deze activiteit gaat door van 14u - 17u. Neem allemaal jullie
fiets mee! Al benieuwd wat we gaan doen? Reden te meer om te
komen ;-)

Wissel van leiding activiteit!

3/04
10/04

Geen activiteit
Samen met jim: sjorren
Deze activiteit gaat door van 14u tot 18u.

13 - 16/04 JOEPIE

17/04

24/04

1/05

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

8/05

Hopelijk gooit corona weer geen roet in het eten en kunnen we
vandaag op daguitstap! Meer info over deze fantastische dag
volgt nog!

15/05

Het is alweer de laatste activiteit *snif snif*: maar niet getreurd:
het wordt super awesome! PS: neem allemaal een
vleesje/veggiebrokken mee!!

