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Voorwoord 2de trimester
hoofdleidsters
Liefste KSA-ers
Beste ouders

Het eerste semester is alweer voorbij gevlogen!
Ondanks deze bijzondere periode, hebben we er
toch het beste van gemaakt! Het was een
semester die we niet snel zullen vergeten. Heel wat
activiteiten werden online-activiteiten, evenementen werden afgelast of coronaproof
gemaakt,… Kortom, het was een periode die heel wat onzekerheden en vragen met zich
meebracht. Gelukkig hebben we ons toch goed kunnen amuseren! Dit jaar telt KSA
Oostkapjes weer heel wat stoere meiden die niet bang zijn om zich vuil te maken en er
volledig voor te gaan. De 6 kapoenen, 31 sloebers, 36 stoeiers, 22 rakkers, 39 jimmers en
17 simmers hebben zich weer iedere week gesmeten! Gelukkig zijn we dan ook met 35
leiding en 4 aspiranten om dit allemaal in goede banen te leiden! Een dikke merci!
Van september tot december hebben we ons elke zaterdag goed geamuseerd! We
speelden in het bos of op het plein, gingen Oostkamp onveilig maken, lieten onze
kookkunsten zien, toonden onze talenten, speelden online spelletjes,… Als kers op de
taart kwam de Sint en zijn pieten dan ook nog eens langs!
En gelukkig, ook dit jaar waren we allemaal braaf, toch? Nu het eerste semester erop zit,
kijken we vol spanning naar het tweede semester. Er staan weer heel wat leuke dingen op
de planning. Helaas heeft de leiding in januari examens waardoor we wat later van start
gaan. Een kalender met de precieze data is te vinden in dit krantje. De kalender kan je ook
altijd raadplegen via onze site! Zoals altijd is het tweede semester ook goed gevuld. Zo
maken we op 13 maart weer de straten van Oostkamp onveilig met onze financiële actie.
Dit jaar kozen we eens voor een ander concept! 24 april volgt onze kleurrijke Colorrun om
daarna op 8 mei op daguitstap te gaan! En of we er al zin in hebben!
Last but not least: ook dit jaar gaan we weer op kamp! De kapoenen, sloebers, stoeiers
en rakkers gaan van 3 – 9 juli 2021 op kamp naar de Hoge Duin in Nieuwpoort. De Jim
en Sim gaan van 5 – 14 juli 2021 op tentenkamp naar Cerfontaine in Wallonië. Zet deze
data dus zeker al in je agenda!
Als laatste willen we jullie het allerbeste wensen voor het komende jaar en tot op de eerste
activiteit van 2021! De leiding kijkt er alvast er naar uit!
Vele groetjes

Fleur Moenaert & Emily Jonckheere
Hoofdleiding KSA Oostkapjes
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Praktische informatie
KSA - Oostkapjes, ook wel bekend als ‘De roodkapjes’, is één van de
vele jeugdbewegingen in Oostkamp. Wij zijn een groep met ongeveer 170
leden en 35 enthousiaste leidsters. Alle meisjes vanaf het derde kleuter
zijn bij ons van harte welkom! Ons lokaal wordt de ene keer omgetoverd
tot een knutselatelier, een andere keer tot een middeleeuws kasteel, een
boerderij, of gewoon een plekje om eens leuk te kletsen met je
vriendinnetjes. Voor spel, enthousiasme en een toffe groep meiden moet
je bij ons zijn!
De activiteiten gaan nog steeds door op de terreinen rond ons lokaal.
Voor de kapoenen, sloebers, stoeiers en rakkers zijn de activiteit van 14u
– 17u de zaterdagnamiddag! We zouden het op prijs stellen dat de
kindjes tussen 13u55 en 14u00 toekomen, zodat de leiding genoeg tijd
krijgt om de activiteit voor te bereiden en we de activiteiten tijdig kunnen
starten! Voor de activiteit zal er altijd leiding buiten staan om de kinderen
op te wachten aan de parking. Ze zijn er ook om eventuele vragen te
beantwoorden. Er is altijd een vieruurtje voorzien, want van spelen en
ravotten krijgen we natuurlijk grote honger!
Na de activiteit is het de bedoeling dat de kinderen aan het lokaal
afgehaald worden! Zo kan iedere leiding de eigen groep in de gaten
houden (voor de veiligheid van ieder kind) en kunnen bepaalde zaken
geregeld worden met de ouders.
De medische fiche wordt in het begin van ieder werkjaar ingevuld door
de ouders. Dit is heel belangrijk! Zo kunnen we altijd juist reageren indien
er iets zou gebeuren en zijn we ook op de hoogte van allergische reacties,
medicatie die moet genomen worden, eventuele problemen, ...
Gelieve adreswijzigingen, nieuwe allergieën, … door te geven via mail:
ksaoostkapjes@hotmail.com.
Het groot kamp! Wat kunnen we er meer over zeggen dan dat het kamp
het onvergetelijke hoogtepunt is van het hele jaar! Traditiegetrouw doen
wij met KSA Oostkapjes een groepskamp. Dit betekent dus dat we met
de kapoenen, sloebers, stoeiers en rakkers samen een week op kamp
gaan.
We spelen tientallen spelletjes, we houden een zangavond, een echt
kampvuur en nog veel meer! Echt niet te missen! Laat het duidelijk zijn:
het kamp is een fantastisch hoogtepunt waar geen enkel lid mag
ontbreken! Dit gaat door van 3 juli - 9 juli 2021.
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Het uniform
Zoals gewoonlijk vragen we om op elke activiteit het verplichte rode
sjaaltje (€2,5) te dragen! Wie zijn sjaaltje niet draagt, kan zich aan een
kleine tegenprestatie verwachten.
Daarnaast verkopen we ook onze T-shirts en sweaters (deze zijn niet
verplicht). De t-shirts zijn donkerblauw met ons logo erop. Een T-shirt
kost € 8. De sweaters zijn grijs met ons logo erop. Ze kosten
€ 20 of € 26, afhankelijk van de maat. Natuurlijk moet je de oude blauwe
sweater niet in de kast laten hangen. Je mag deze zeker blijven dragen
op de activiteiten.
Verder hebben we ook nog petjes in de aanbieding voor €5 en een
schildje kan je kopen voor €1! Vanaf dit jaar kan je ook je sweater of
sjaaltje laten bedrukken met je naam en dit kost €5 voor de sweater en
€3 voor je sjaaltje.

Het uniform kan elke activiteit aangekocht worden bij onze
uniformverantwoordelijken (Marthe Avet en Nel)
De voordelen van een uniform:
veiligheid op straat (zichtbaarheid)
goed herkenbaar voor leidsters
niemand wordt buitengesloten op basis van kledij
het zijn kleren die altijd vuil mogen worden
het is goed voor het groepsgevoel
Moedig jullie dochter dus zeker aan om het uniform te dragen. Zorg ervoor dat ze steeds
naar de activiteit komen met minstens hun sjaaltje aan!
Tip: zorg dat het uniform genaamtekend is!
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Digitaal
Op onze website www.ksaoostkapjes.be kun je een heleboel
informatie over ons terugvinden. Je vindt er de activiteitenkalenders van
elke
groep,
contactgegevens
van
de
hoofdleiding
en
groepsverantwoordelijken en foto’s van op onze activiteiten. Tot slot kun
je via onze site inschrijven voor onze evenement, kampen en weekends.

Daarnaast houden we jullie graag op de hoogte via onze maandelijkse nieuwsbrief.
Via deze nieuwsbrief geven we jullie één keer per maand een overzicht van de
afgelopen activiteiten en aankomende activiteiten. We plaatsen er leuke foto’s in en
helpen jullie onthouden aan belangrijke deadlines.

Ontvang jij de nieuwsbrief nog niet? Stuur gerust een mailtje naar
ksaoostkapjes@hotmail.com en we plaatsen je e-mailadres in ons
adressenbestand.

Tot slot zijn wij ook actief op sociale media. Al jaren hebben wij onze
facebookpagina onder de naam ‘KSA Oostkapjes’ en sinds vorig jaar
hebben we ook een infogroep op facebook waarin alle communicatie
zoals boekjes en losse briefjes nog eens geplaatst zullen worden! Tot slot
kun je ons ook nog volgen op instagram onder de naam ‘ksaoostkapjes’!
Hier plaatsen we af en toe leuke foto’s van afgelopen activiteiten. Zeker
de moeite om eens een kijkje te nemen!
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Belangrijke data
Wat staat er dit semester nog allemaal op het programma?
Op 23 januari is de eerste activiteit van 2021. Enkele van jullie lieftallige leiding
is druk aan het studeren voor hun examens in januari. De andere helft zal samen
met de aspiranten klaarstaan voor alweer een super toffe activiteit!
Op 13 februari staat er een speciale activiteit op de planning namelijk
vriendinnetjesdag. Dat betekent dat je al je vriendinnetjes eens mag
meenemen naar onze KSA. Alle buurmeisjes, nichtjes, klasgenootjes, zusjes …
vanaf het 3de kleuter zijn bij ons welkom om op deze dag eens mee te genieten
van een knotsgekke activiteit.
Zo is er op 13 maart naar jaarlijkse traditie terug onze financiële actie! Dit jaar
kiezen we voor een nieuw concept (verder info hierover volgt nog)! Het geld
gebruiken we dan om nieuw materiaal aan te kopen bv. dingen voor op kamp
zoals nieuwe kookpotten, krukjes, gezelschapspelen, of dingen voor activiteiten
zoals knutselgerief, verf, …
Ook dit jaar organiseren wij de Color Run. Deze gaat door op 24 april. Alle
kindjes worden in een wit t-shirt verwacht. We beloven dat het weer een
onvergetelijke activiteit wordt!
8 mei gaan we met zen allen op daguitstap. Verdere info hierover volgt nog!
Het groot kamp gaat dit jaar door van 3-9 juli 2021 in de Hoge duin in
Oostduinkerke. Schrijf dit alvast in jullie agenda. In april ontvangen jullie het
kampboekje met alle info!
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Sfeerbeeldjes
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Speelhoekje
Raadseltjes

1. Wat is rood en ligt op het strand?
2. Piet staat achter zijn buurjongen, terwijl zijn buurjongen ook achter hem staat.
Hoe kan dat?
3. Wat is een tomaat die AU zegt?
4. Wat zit vol met gaten maar houdt wel water vast?
5. Tim’s moeder heeft drie kinderen. De eerste heet April, de tweede Mei en de
derde…?
De oplossing vind je op pagina 14
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(Oplossingen raadseltjes)
1. Een roodkrabje
2. Ze staan rug tegen rug
3. Een automaat
4. Een spons
5. Tim

Wist je dat…?
we dit jaar met 6 kapoenen, 31 sloebers, 36 stoeiers, 22 rakkers, 39 jimmers en 17
simmers zijn?
we verder ook nog 4 super leuke aspiranten hebben?
we dit jaar met 35 leiding zijn in totaal?
we het suuuuper jammer vonden dat we niet op
weekend konden?
de sint langsgekomen is en heeft gezegd dat alle KSA’ertjes flink zijn
geweest dit jaar? Daarom gaf hij iedereen een pak slaag… EUH snoep
de leiding super veel van jullie houdt?

we heel blij zijn dat we ondanks de moeilijke tijden nog
steeds naar de KSA mogen komen?
we klaar zijn om 2021 een spetterend jaar te maken?
er een nieuw rendier geboren is van de kerstman?
dit ons laatste “wist je datje” is?
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Nieuwjaarswens!

De allerbeste wensen voor 2021
Dat elke nieuwe dag
Jullie vrede geven mag
En bergen van geluk
Een heel jaar aan één stuk
Veel liefde voor elkaar
Een ongelooflijk goed jaar!
XXX
Jullie allerliefste
Leiding
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