
 
Beste leden en ouders 

 

Groot nieuws! Vanaf volgende week starten we terug met onze KSA-werking! Dat betekent dat we 

weer activiteiten voorzien voor al onze leden, zowel -12 jaar als +12jaar. 

Natuurlijk moeten we rekening houden met strenge maatregelen, zo mogen we slechts per groepjes 

van 10 werken. Daarom wisselen we iedere week af: de ene week is het KSA voor de Leeuwkes, 

Sloebers en Jongknapen en de andere week is het voor Knapen, Jonghernieuwers en Aspiranten. De 

groepjes worden ingedeeld op de dag zelf en gebeurt op basis van binnenkomst. D.w.z. dat de eerste 

tien leden van een ban die aankomen op de KSA groepje 1 zullen vormen, de volgende tien dan 

groepje 2, enzovoort. 

Daarnaast is het voor sommige bannen op zaterdag KSA.  

Om te weten hoeveel leden er aanwezig zijn op de voorziene momenten, vragen we je om je in te 

schrijven via deze link: https://forms.gle/UDqbqU35ubouMNoa8 

 

Concreet ziet de planning voor de komende vier weken er als volgt uit: (steeds van 14h tot 17h) 

 

• Zaterdag 20 februari: Leeuwkes (1ste en 2de leerjaar) 

• Zondag 21 februari: Sloebers (3de en 4de leerjaar) en Jongknapen (5de en 6de leerjaar) 

 

• Zaterdag 27 februari: Knapen (1ste en 2de middelbaar) 

• Zondag 28 februari: Jonghernieuwers (3de en 4de middelbaar) en Aspiranten (5de middelbaar) 

 

• Zaterdag 6 maart: Leeuwkes (1ste en 2de leerjaar) 

• Zondag 7 maart: Sloebers (3de en 4de leerjaar) en Jongknapen (5de en 6de leerjaar) 

 

• Zaterdag 13 maart: Knapen (1ste en 2de middelbaar) 

• Zondag 14 maart: Jonghernieuwers (3de en 4de middelbaar) en Aspiranten (5de middelbaar) 

 

Een overzicht van alle bijkomende maatregelen i.v.m. met mondmaskers, hygiëne, spelletjes,… vind 

je op de volgende pagina. Wel raden we aan om je zeker warm aan te kleden aangezien 

buitenspelen hard wordt aangeraden of verplicht is. 

 

Zie zo, eindelijk kunnen we er invliegen! Het zal een beetje anders zijn dan we normaal zijn, maar 

echte KSA’ers zijn doorzetters! Niets houdt ons tegen om te spelen en ravotten! Wij met de leiding 

kijken er naar uit om jullie weer te zien en jullie onvergetelijke namiddagen te bezorgen! 

Veel lieve KSA-groeten, 

De leiding 

https://forms.gle/UDqbqU35ubouMNoa8


 
 

Hieronder vind je alle maatregelen die we treffen om onze KSA-namiddagen zo veilig mogelijk te 

maken. Lees ze zeker eens na! 

 

Leeuwkes, Sloebers en Jongknapen 

• Rekening houden met de social distance tussen de andere bannen en groepjes. Ook binnen 

de groepjes zullen we intens contact zo veel mogelijk vermijden. 

• Mondmaskers worden aangeraden bij Leeuwkes en Sloebers, verplicht voor Jongknapen. 

• We moeten niet verplicht buiten blijven maar streven wel om dat zoveel mogelijk te doen. 

 

Knapen, Jonghernieuwers en Aspiranten 

• Ook hier rekening houden met de social distance met andere bannen of groepjes. 

• Mondmaskers zijn verplicht. 

• Verplicht buiten. 

 

 

Algemeen 

• De leiding ontsmet alle oppervlaktes en klinkers voor en na de KSA-activiteit. 

• Leden en leiding moeten regelmatig hun handen ontsmetten. 

• Vergeet je drinkfles niet! 

• Helaas mag je maar één hobby uitoefenen, dus kies voor het leukste: KSA         

 

Via deze link vind je alle maatregelen terug die we zeker moeten respecteren van de overheid uit: 

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels 

 

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan kan je steeds bij de leiding terecht! Onze gegevens 

vind je via https://www.ksageraardsbergen.be/bannen/leiding/ 

 

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels
https://www.ksageraardsbergen.be/bannen/leiding/

