december 2016

wijndegustatie
Bedankt aan iedereen die aanwezig was op de wijndegustatie! Het was een geslaagde
avond met een talrijke opkomst en ook wij hebben er van genoten. De aanwezigen die
deze avond en de smaak opnieuw willen beleven, worden verwacht hun bestelformulieren
voor 17 december bij Margaux te bezorgen. Indien je niet aanwezig was maar wel
interesse hebt in cava, witte, rosé of rode wijn, kan je bestellen bij Margaux (1&2) via
margaux.tanghe@kaspiusx.be.

Kalender
3 december ‘16
24 december ‘16
14 januari ‘17
21 januari ‘17
17 februari ‘17

Sinterklaasactiviteit
GEEN ACTIVITEIT
Eerste activiteit 2017
Schaatsen
Nieuwjaarsreceptie

kerstvakantie
Eenmalig zullen we het derde weekend van december GEEN activiteit geven aangezien
het dan Kerstavond (24 december) is. Op die manier kan je de zaterdag doorbrengen met
oma, pepe, tante, nonkel, neef, nicht en huisdieren. Vanaf 14 januari staat de
leidingsfamilie weer klaar om jullie zalige zaterdagnamiddagen te laten beleven! De reden
dat we in de kerstvakantie geen activiteit geven is dat de leiding dan flink kan blokken om
te slagen voor hun examens om zo een fantastisch kamp kan voorbereiden en meemaken.
Duimen maar dat we ons (weeral) bewijzen! Mocht je de leiding te hard missen, kunnen
jullie altijd eens passeren op de Middernachtmis, waar de leiding u graag drankje
inschenkt. Deze mis vindt plaats in de Sint-Elooiskerk om 24u, in de nacht van 24 op 25
december.

Schaatsactiviteit
De ene verlangt alweer om sneeuwmannen te maken terwijl de ouders de aankomende
files door de sneeuwval alweer vervloeken. Hoe dan ook, januari wordt een koude maand
en dan kunnen we er maar beter van profiteren! Daarom gaan we ons warm gaan
schaatsen in Finlandia, te Gullegem, op 21 januari. Zoals gewoonlijk worden de JONGSte
groepen (1&2, 3&4, 5&6) aan de schaatsbaan Finlandia (Driemasten 39, 8560 Gullegem)
verwacht om 14u, waar ze als ijsblokjes met blauwe plekken kunnen opgehaald worden
om 16 uur. Met OUD (JIM-SKIM-HERNIEUWERS) spreken we af om 14u aan het heem met
de fiets, zodat we ons samen ecologisch kunnen verplaatsen. Deze groepen zullen om 17u
terug zijn aan het heem. Breng die dag zeker warme handschoenen, een muts en dikke

kousen mee. Indien je niet kan schaatsen, niet getreurd, onze professionele schaatsploeg
(aka de leiding) helpt de beginnelingen!

Nieuwjaarsreceptie
Save the date! Op 17 februari worden alle ouders en eventueel kinderen verwacht in ons
heem voor een hapje en drankje aangeboden door de leiding. Op die manier kunnen we
eens bijpraten over het afgelopen jaar en al vooruitblikken naar een hopelijk nog
succesvoller KSA-jaar. Verdere info volgt.

Wist je dat…
… We nog sponsors zoeken voor onze jaarlijkse fuif op 25 maart?
… De walrus rechtshandig is?
… Alle leiders en leidsters samen Nieuwjaar vieren? De perfecte blok- en werkpauze!
… Zeeschildpaden hun eigen ingebouwde GPS hebben?
… De ontwerper van de Joepie 27-poster leider Sies is?
Vind jij de subtiele verwijzing naar KSA Pius X?

Tot volgende maand!
Emma, Viktor, Charlotte, Kevin, Sies, Bram, Tom
Lander, Alicia, Matthias, Ruben, Thomas, Margo, Noor
Lukas, Wouter, Isaure, Niels, Wout, Elisabeth, Isabeau
Tim, Mattice, Margaux, Laurens, Hannah, Marie, Victor

