
 
Dag beste Sloebers, 
 
Zijn jullie klaar om het nieuwe schooljaar in te zetten met supertoffe zondagen? Noteer deze data dan maar zo 
snel mogelijk in jullie agenda!  
 

 
Zondag 18 september 

Vandaag is het de eerste echte KSA namiddag van 
het jaar. Daarom gaan we naar de Helix! Controleer 

zeker jullie mailbox voor meer info. 
 

Zondag 25 september 
Een echte Sloeber amuseert zich altijd en overal. Dat 
wordt vandaag geen enkel probleem!! We verwachten 

jullie massaal op de KSA. 
 

Zondag 2 oktober 
Ook vandaag worden jullie allen verwacht om 14u aan 

de KSA-lokalen voor geweldige spelletjes. 
 

Zondag 9 oktober 
Ook vandaag heeft de leiding zich weer overtroffen 
om een fantastisch spel in elkaar te steken. Hopelijk 

ben je er ook bij! 
 

Zondag 16 oktober 
Het is zondagmorgen, iedereen staat op. Rustig zoals 
een gewone zondag, maar jullie niet! Jullie staan al te 

popelen om naar de KSA te vertrekken. Tot dan!! 
 

Vrijdag 21 oktober 
Vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging! Ga zeker 

in uniform naar school en passeer ’s morgens eens 
aan het station voor een heerlijk ontbijt ☺ 

 
Zondag 23 oktober 

Vandaag staat er weer een superwijze activiteit op het 
programma! Wil je weten wat? Kom dan zeker naar de 

KSA. 
 

Zondag 30 oktober 
Vandaag is het jammer genoeg geen KSA, want we 

zijn met de grote op kamp. Tot volgende week! 
 

Zondag 6 november 
Dolle pret verzekerd bij de Sloebers vandaag, dus 

zeker komen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd ☺ 
 

Zondag 13 november. 
Geef me een K, geef me een S, geef me een A. Jawel 

jongens en meisjes, vandaag is het KSA! 
 

 
Zondag 25 november 

Vandaag is het Christus Koning. Een ganse dag 
KSA! Hierover zullen jullie later nog meer info 

krijgen. 
 

Zondag 27 november 
Misschien gaan we vandaag weer iets mega-

speciaal doen! Maar wie zal het zeggen? Als je het 
wilt weten, moet je zeker komen! 

 
Zondag 4 december 

Vandaag komt er iemand op bezoek! Wie? Dat gaan 
we nog niet verklappen. Maar blijkbaar is het wel de 
moeite, want misschien ga je wel naar huis met een 
cadeautje. Tenzij je stout bent geweest natuurlijk ☺ 

 
Zondag 11 december 

Vandaag zijn de KSA-lokalen alleen voor de  
kleinste bannen. Kom dus maar ravotten spelen op 

ons groot terrein! 
 

Zondag 18 december 
Als je je niet wilt vervelen, en je eens goed wilt 

uitleven en amuseren, is er maar 1 plaats op zondag 
waar dat kan: de KSA natuurlijk! 

 
Zondag 25 december 

Prettige feestdagen! Geniet van deze dag samen 
met jullie familie. 

 
Eind december 

Waar is dat feestje? Bij de Sloebers is dat feestje! 
Jaja.. Ook Sloebers vieren graag Kerstmis en 

daarom houden we een kerstfeestje! Meer info volgt 
later nog. 

 
Zondag 1 januari 

Gelukkig Nieuwjaar!! Lees vandaag allemaal maar 
jullie prachtige nieuwjaarsbrieven voor aan jullie 

meters en peters. Tot volgende week! 
 

Woensdag 4 januari 
De kerstvakantie zit er bijna op, dus dat betekent… 
FILM! Welke film we gaan kijken, zien we dan wel! 
We spreken af om 13u30 aan de cinema Focus. 

 

Voilà, nu weten jullie weer wat te doen de komende zondagen, namelijk naar de KSA komen natuurlijk! Wees 

zoveel mogelijk aanwezig want dat is het leukste voor iedereen!! Deze brief vinden jullie ook terug onze op 

website. Als jullie nog vragen hebben mogen jullie ons zeker aanspreken of contact opnemen. 

 

Groetjes de sloeberleiding,  

Bente, Lara, Paulien, Felien, Ines, Keo en Brian 

bente@ksageraardsbergen.be     0492/53.63.75 

lara@ksageraardsbergen.be    0474/33.61.06 

paulien@ksageraardsbergen.be   0472/49.62.95 

felien@ksageraardsbergen.be    0492/77.41.60 

ines@ksageraardsbergen.be     0486/79.67.37 

keo@ksageraardsbergen.be    0492/85.64.60 

brian@ksageraardsbergen.be    0474/17.88.62 

mailto:bente@ksageraardsbergen.be
mailto:lara@ksageraardsbergen.be
mailto:paulien@ksageraardsbergen.be
mailto:felien@ksageraardsbergen.be
mailto:ines@ksageraardsbergen.be
mailto:keo@ksageraardsbergen.be
mailto:brian@ksageraardsbergen.be

