NIEUWSBRIEF OKTOBER
STARTDAG
Het is ondertussen al bijna 3 weken geleden, maar toch blikken we toch nog
graag even terug op onze startdag. Al zat het weer niet helemaal mee, toch
mochten we 144 leden verwelkomen. Wij vonden het een geslaagde namiddag,
jullie hopelijk ook! Laten we er een fantastisch werkjaar van maken met veel fijne
momenten om nooit te vergeten.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, spreek ons op de activiteit gerust aan of
mail/bel ons!

CAFÉ KSA
Hét weekend vol amusement in Eksaarde, en
het was weer een topper dit jaar. Wij willen
iedereen bedanken die eentje is komen
drinken bij ons want zonder jullie zou het
maar een saai weekend geweest zijn…
Daarom dus een dikke merci! We
kunnen ook dit jaar van een succes
spreken. Het waren koude nachten,
maar de talloze evenementen zoals de
bingo, de karaoke, het ontbijt, missbaksel en the one and only Margriet
Hermans
zorgden
voor
hartverwarmende momenten.

NIEUWE KOELKAST EN DAKGOOT
Met de centjes die we tijdens het kermisweekend hebben
verdiend, investeren we in een nieuwe dakgoot aan het lokaal.
Die is namelijk dringend aan vervanging toe. Daarnaast hebben
we ook een nieuwe koelkast gekocht!

VUURKORVENAVOND
Vrijdagavond 13 oktober zijn jullie allemaal welkom op onze jaarlijkse
vuurkorvenavond. De leiding zorgt voor overheerlijke, verse pasta die jullie
kunnen opeten naast de warmte van onze vuurkorven. Daarnaast projecteren
we ook de foto’s van vorig werkjaar en kamp. Hét moment bij uitstek om nog
even terug te mijmeren naar deze zomer. Tot dan!

STAD OP STELTEN
Om de 2 jaar organiseert Stad Lokeren een groot evenement voor alle
jeugdbewegingen van Lokeren, namelijk Stad op Stelten. En dit jaar is het weer
zo ver! Dit grote feest vindt plaats in het sport- en jeugdcomplex van Lokeren.
Aan de ouders van onze Sloebers tot Joro’s vragen wij om zelf vervoer te regelen.
We spreken af aan de ingang van het sport- en jeugdcomplex om 14 uur. De
Jimmers en Simmers gaan met de fiets naar Lokeren, zij spreken om 13 uur af
aan het lokaal. Mogen wij vragen om zeker en vast jullie sjaaltje/hemd aan te
doen op deze activiteit. Er zullen veel kinderen zijn, en zo hebben wij een
duidelijk zicht waar onze KSA’ers zijn. Breng ook zeker €1 mee voor deze
activiteit.

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
JOEPIE, vrijdag 20 oktober is het zo ver: ONZE NATIONALE FEESTDAG! Trek
vandaag allemaal jullie sjaaltje of hemd aan naar school. Voor de kinderen van
de Stedelijke Basisschool Eksaarde die die dag een pedagogische studiedag
hebben, draag jullie sjaaltje vandaag ook maar een hele dag en toon het aan
iedereen uit je straat, ga er mee op uitstap! Laat iedereen in Lokeren en
omstreken maar zien hoe leuk KSA Eksaarde is. 😊

!!!BELANGRIJKE DATA!!!
13 oktober: Vuurkorvenavond
14 oktober: Stad op Stelten
20 oktober: Dag van de Jeugdbeweging
9-11 februari 2018: Klein kamp (indien 3x geweest)
 11-21 juli: Groot kamp (indien 7x geweest)





Veel liefde,
jullie leidingsploeg

