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Tijgerkes  
3e kleuterklas 

01/01: GEEN KSA! Ja lap, het 

feesten is nog steeds niet gedaan! 
Vandaag is het Nieuwjaar, hopelijk 
kennen jullie je nieuwjaarsbrief al 
van buiten! Volgende week zien we 
elkaar écht weer terug, 

beloofd! 🎉✨ 

08/01: ♫Driekoningen, 
driekoningen, geef mij ne nieuwe 
hoed. Mijnen ouwe is versleten, 
mijn moeder mag het nie weten. 
Mijn vader heeft het geld op de 

rooster geteld♫ 

 

 

15/01: Heel, heel, heeeel ver van 
onze aardbol ligt een wereld vol 
met rare planeten en sterren. Ze 
noemen dit ook wel eens de 
Ruimte. Kom ontdekken hoe die 

Ruimte eruit ziet! 🚀 
 
22/01: De grote, sterke 
Vernieuwers dagen ons uit. Kom 
mee met ons strijden zodat de 
Tijgers zeker winnen!  
 
29/01: Kom vandaag mee met ons 
genieten van een lekker hapje en 
drankje. Opgelet: je mag wel niet 
te veel stress hebben!  
 
05/02: Waar is die sneeuw toch 
gebleven? Kom jij Frostie de 
sneeuwman helpen om levend te 

blijven?         ❄ 
 
12/02: De onderwaterwereld, 
prinsessen & ridders, de ruimte & 
de sterren, de boerderij, piraten, 
sprookjes, Disney, cowboys & 
indianen, … Wat is jouw favoriete 
thema? Kom er in verkleed!  
 
19/02: Vandaag is het weer 
vriendjesdag! Neem al jullie 
vriendjes van school mee om te 
tonen hoe cool KSA is! PS: hoe 
meer vriendjes je meeneemt, hoe 
meer kans je hebt om iets lekkers 
te winnen! 
 
26/02: Hopelijk zijn jullie spieren 
goed opgewarmd en de beentjes 
goed ingesmeerd want vandaag 
gaan we sporten!!  
 

 

Jongleeuwkes Oranje 
1e leerjaar 
 

01/01:  GEEN KSA! De leiding is nog 
even thuis voor de tv aan het 
uitrusten met een warme 
chocomelk. We zien jullie volgende 
week terug! 

08/01:  “Drie koningen, drie 
koningen geef mij een nieuwe 
hoed...” Vandaag stappen we 
Zwijndrecht rond en laten we 
horen wat voor prachtige stemmen 
in onze groep verscholen zitten.  

15/01: Na een lange tijd gaan we 
nog eens op bezoek bij onze goede 
vriendin Alice in het mooie 
Wonderland. Heeeeeeeel 
misschien komen we wel een rare 
jongen met gekke hoeden tegen.  

22/01: Vandaag hebben wij 
massaal jullie hulp nodig! Wij 
hebben een schatkaart van onze 
goede vriend piraat één-oog 
gekregen in de brievenbus. Maar 
de leiding is niet slim genoeg om de 
kaart te kunnen ontcijferen. Willen 
jullie ons hier bij helpen?  

29/01: Onze eigen KSA-
K3>>>>>>>de echte K3. Vandaag 
komen we te weten hoeveel jullie 
weten van het bekendste zwart-
geel-rood trio uit België. Klein 
testje: Onze liefde is een …? 
Luchtballon, regenboog of 
waterval?  

 

 

 

Beste ouders 

Op 22, 23 en 24 april 2022 

organiseren wij opnieuw de KSA 

Feesten!  

Maar wij zijn ook nog op zoek naar 

helpende handen om dit allemaal 

georganiseerd te krijgen. En 

daarom kijken wij naar jullie. Heb jij 

zin om ons te helpen met koken, 

tappen, afwassen, opruimen, enz.? 

Stuur dan een mailtje naar 

info@ksafeesten.be of contacteer 

Anke D’Olislager via Whatsapp 

(0471561287) en dan komen wij 

misschien wel jouw hulp vragen. 

Groetjes 

KSAZwijndrecht 

Tot op KSA! 
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05/02: Verkleed jullie allemaal als 
mooie ridders en prinsessen want 
vandaag stellen we jullie op de 
proef om te kijken of dat jullie wel 
ECHT goede en sterke ridders en 
prinsessen zijn. Indien jullie slagen 
voor de test ligt er misschien nog 
wel een verrassing klaar … 

12/02: Ik heb mijn hart verloren op 
de KSA. Ook op KSA houden wij 
allemaal van elkaar en vieren wij 
het grote feest van de liefde <3 

19/02: Vandaag is het weer 
vriendjesdag! Neem al jullie 
vriendjes van school mee om te 
tonen hoe cool KSA is! PS: hoe 
meer vriendjes je meeneemt, hoe 
meer kans je hebt om iets lekkers 
te winnen! 

 
26/02: Warm jullie spiertjes maar 
al op want jullie zullen ze vandaag 
heel zeker nodig hebben, want we 
gaan sporten!! 

Jongleeuwkes Blauw 
2e leerjaar 
 
01/01: GEEN KSA! Geniet maar van het 
nieuwe jaar. Volgende week 
staan we weer klaar met een toffe 
vergadering! 
 
08/01: Vijf koningen, vijf koningen geef 
ons een nieuwe hoed. 
 
15/01: Klaar voor de start? GO! Trek je 
sportiefste kleren, maar al aan want 
vandaag 
gaan we eens goed zweten en vooral 
veel plezier hebben!  
 
22/01: Neem vandaag jullie mooiste 
hoed mee want de mooiste hoed wint. 
 
29/01: Nationale dag van de puzzels,  
dus het is spelletjesdag. 
 
05/02: Vandaag is boven, onder, hoog, 
laag, koud, warm en mooi, lelijk. Jullie 
kunnen het wel raden, vandaag is het 
omgekeerde dag! 
 
12/02: In 1878 werd de eerste film ooit 
gemaakt. Vandaag gaan we uittesten of 
deze vandaag de dag nog zo goed zijn.  
 
19/02: Vandaag is het weer 
vriendjesdag! Neem al jullie 
vriendjes van school mee om te 
tonen hoe cool KSA is! PS: hoe 

meer vriendjes je meeneemt, hoe 
meer kans je hebt om iets lekkers 
te winnen! 
 
26/02: Belangrijke mensen hebben ons 
gevraagd of we de speeltuinen in 
Zwijndrecht willen testen voor hoe leuk 
ze zijn. Doen jullie mee? 
 

Leeuwkes Oranje 
3e leerjaar 
 
01/01:  GEEN KSA! Geniet van de 
feestdagen schatjes! 

08/01:  Driekoningen, 
driekoningen, geef mij ‘ne nieuwen 
hoed; mijnen ouwen is 
verslete,ons moeder mag ‘t nie 
weten. Onze vaoder heget gèldop 
de rooster geteld.  Wij gaan 
vandaag op tocht om driekoningen 
te vieren. Trek dus zeker jullie 
stapschoenen aan. 
 
15/01: Oh neee, wisten jullie dat er 
een mega meteoriet op ons 
afstormt??? Nasa kwam hier een 
paar dagen geleden achter en 
vraagt dus de hulp van de 
Leeuwkes Oranje om de aarde te 
redden. Maak jullie dus maar klaar 
voor een spannend ruimte 
avontuur  
 
22/01: Expecto patronum, 
wingardium leviaso,  petrifius 
totalus. Dit zijn allemaal spreuken 
die handig gaan zijn vandaag want 
wij gaan jullie vandaag omtoveren 
tot echte Harry Potters en 
Hermelien Griffels. 
 
29/01: Whoop whoop jullie 
favoriete leidster is jarig vandaag.  

Wat? Feeeestjeeeeee 

Waar? KSA lokaal 

Wanneer? 29 januari om 14:00 uur 

Tip voor cadeautje: super flinke 
kindjes 

05/02: Hey daar, wij hebben 
gehoord dat er vandaag iemand 
van Disney komt zoeken naar 
acteurs en actrices voor een 
nieuwe film. Verkleed jullie dus 
allemaal super goed in jullie 
favoriete Disney personage en wie 
weet speelt het best verklede 
kindje wel mee in hun nieuwe film. 

12/02: Het is bijna Valentijn en wij 
gaan dus vandaag eens kijken of 
we Cupido wat kunnen helpen en 
misschien zelfs een paar nieuwe 
koppeltjes kunnen maken … 

19/02: Vandaag is het weer 
vriendjesdag! Neem al jullie 
vriendjes van school mee om te 
tonen hoe cool KSA is! PS: hoe 
meer vriendjes je meeneemt, hoe 
meer kans je hebt om iets lekkers 
te winnen! 

 
26/02: Gegroet beste detectives. 
Er is gisterenavond een moord 
gebeurd rond de lokalen van KSA 
maar niemand heeft een idee wie 
het gedaan heeft. Zouden jullie ons 
willen helpen om deze moord op te 
lossen? 

Leeuwkes Blauw 
4e leerjaar 
 
01/01:  GEEN KSA! Geniet van de 
feestdagen, schatjes! 

08/01: Er waren eens drie 
koningen die een cadeautje naar 
Jezus moesten brengen, maar ze 
hadden geen geld en daarom 
beslisten ze op tocht te gaan om 
wat centjes of cadeautjes te 
verdienen …  

15/01: ZATERDAGAVOND VAN 18 
TOT 20u: Oh nee! Rusland staat 
klaar om Oekraïne binnen te 
vallen... Komen jullie helpen 
verdedigen?! 

22/01: ZATERDAGAVOND VAN 18 
TOT 20u: Nu alle rivieren 
dichtgevroren zijn, kunnen we een 
Elfstedentocht doen! Kom allemaal 
op wieltjes om over de rivieren te 
rijden. 

29/01: ZATERDAGAVOND VAN 18 
TOT 20u: Vandaag gaan we op 
zoektocht naar het beloofde land! 
Neem allemaal jullie vergrootglas 
en speurneus mee en ontdek naar 
welk land Jozefien binnenkort op 

reis gaat  

05/02: Red light, green light! Wie 
overleeft het langst? Wie is de 
geheime eindbaas? En wie wint de 
geldprijs? We zien het vandaag 
allemaal in onze ultieme Squid 
Game! 



12/02:  Zwaai, zwaai, zwaai als 

je verliefd bent!   Frank 
Deboosere wist ons te vertellen 
dat er vandaag liefde in de lucht 
ging hangen! Wij zijn dus verplicht 
lief te doen tegen jullie vandaag, 
profiteer er maar van! 

19/02: Vandaag is het weer 
vriendjesdag! Neem al jullie 
vriendjes van school mee om te 
tonen hoe cool KSA is! PS: hoe 
meer vriendjes je meeneemt, hoe 
meer kans je hebt om iets lekkers 
te winnen! 

 

26/02: : Gotcha catch’em all!!

 Charmander, Bulbasaur of 
Squirtle?? Wie kies jij als jouw 
starter Pokémon om alle gym 
leaders te verslaan en heel de 
Kanto regio te domineren? 

 

Jongknapen Oranje 
5e leerjaar 
 
01/01:  GEEN KSA! Geniet van de 
feestdagen schatjes en hopelijk 
kunnen we er samen een 
spetterend 2022 van maken! 

08/01:  ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Er waren eens drie 
koningen: Kurt, Achmed en Tobias. 
Deze drie koningen hadden een 
blok hout mee als cadeau voor het 
kindje van Jezus, enzovoort. We 
gaan het verhaal van de koningen 
een beetje pimpen, zoals alleen wij 
dat kunnen. 

15/01:  ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Mama she says roly 
poly, Papa he says holy moly. 
Everybody wants a chocolate (A 
choco choco). Chocolate (ah choco 
choco), chocolate (ah choco choco) 

22/01: We gaan de Oosterweel 
vastsjorren, want het gaat te traag 
vooruit. 

29/01: Vandaag doen we van de 
Strike en de Spare en de Split, en 
eindigen we in de goot. We gaan 
bowlen! (of wel, of niet) 

05/02: We gaan veeeeeel centjes 
verdienen vandaag, want we gaan 
iets verkopen! Maar wat nu juist? 
Meer info volgt! 

12/02: Breng allemaal jullie fiets 
mee. We gaan op liefdesjacht, 

want overmorgen is het Valentijn. 
Zorg dus dat je happy single bent, 
want na vandaag zal dat niet meer 
het geval zijn. 

19/02: Vandaag is het weer 
vriendjesdag! Neem al jullie 
vriendjes van school mee om te 
tonen hoe cool KSA is! PS: hoe 
meer vriendjes je meeneemt, hoe 
meer kans je hebt om iets lekkers 
te winnen! 
 
26/02: GEEN KSA! Dit weekend 
gaat jullie leiding het kampterrein 
verkennen! 

 

Jongknapen Blauw 

6e leerjaar 

01/01:  GEEN KSA! Geniet van de 
feestdagen schatjes! 

08/01:  ZATERDAGAVOND 19U 
TOT 21U Wij nemen jullie mee op 
expeditie Robinson! Moge de 
beste winnen. 

15/01:  ZATERDAGAVOND 19U 
TOT 21U We trekken naar het 
buitenland, joepie!  

22/01: ZATERDAGAVOND 19U 
TOT 21U We verwachten jullie 
extra sportief vandaag, 
zweetbanden inbegrepen! 

29/01: ZATERDAGAVOND 19U 
TOT 21U Trek jullie beste schoenen 
aan, wij gaan op pad!  

05/02: Vandaag gaan we centjes 
inzamelen voor onze méga-leuke 
activiteit op kamp. Info volgt!  

12/02: Amor, Amor, lieve Amor. 
Schiet een pijltje door mijn hart!  

19/02: Vandaag is het weer 
vriendjesdag! Neem al jullie 
vriendjes van school mee om te 
tonen hoe cool KSA is! PS: hoe 
meer vriendjes je meeneemt, hoe 
meer kans je hebt om iets lekkers 
te winnen! 
 
26/02: GEEN KSA! Wij gaan al eens 
piepen hoe episch het kamp wordt. 
Geen KSA dus :((( Tot volgende 
week, sjoekes! 

 

 

 

Knapen 
1e en 2e middelbaar 

01/01:  GEEN KSA! Kruip knus 
tegen je mama, papa, broer of zus 
aan in deze gezellige tijden en 
geniet van een overheerlijk 
kerstmaal! Vrolijk kerstfeest, lieve 
knaapjes! 

08/01: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U Nieuw jaar, nieuwe 
kansen. Hopelijk hebben jullie dit 
jaar manieren! We gaan op zoek 
naar de mooiste prins en prinses. 

15/01 ZATERDAGAVOND VAN 19U 
TOT 21U: Staan jullie soms ook in 
vuur en vlam om naar KSA te gaan? 
Vandaag gaan we met jullie 
hartverwarmende vlammetjes iets 
doen! Draag brandweerkledij!! 

22/01: ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U: Knik, knikken, knikje, 
knikkers! Het is tijd om jullie 
knikker skills boven te halen van 
onder het stof. Oefen deze week 
op jullie favoriete spelletjes, het zal 
nodig zijn! 

29/01: Vandaag nemen we 
officieel afscheid van de leukste 
leidster van KSA. Leidster Lotte 
(Blond, niet ros) zal KSA voor een 
half jaar verlaten om haar geluk te 
zoeken (en hopelijk vinden) in 
Engelse oorden. Kom haar allemaal 
gedag zeggen! 

05/02: Marginale Hongerspelen! 
30 jaar geleden, na de hevige 
oorlog tussen het Westen, Oosten, 
Noorden en Zuiden, besloten de 
werelddelen de oorlog te 
beëindigen. Maar deze vrede 
kwam niet gratis. Elk jaar moesten 
er een Johnny en Marina van ieder 
werelddeel in een arena vechten 
voor hun leven. Spannend wie er 
dit jaar de strijd zal overleven. 
Verkleed je marginaal vandaag! 

12/02: Love is in the air! Over twee 
dagen is het Valentijn en jullie 
weten allemaal wat dit inhoudt…  

19/02: Vandaag is het weer 
vriendjesdag! Neem al jullie 
vriendjes van school mee om te 
tonen hoe cool KSA is! PS: hoe 
meer vriendjes je meeneemt, hoe 
meer kans je hebt om iets lekkers 
te winnen! 



26/02: GEEN KSA! Dit weekend 
gaat jullie leiding het kampterrein 
verkennen! 

 

Jonghernieuwers 
3e en 4e middelbaar 

01/01:  GEEN KSA! Geniet van de 
feestdagen! 

08/01:  ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U: Ine speelt met 
honger! 

Na loodje trek moet Ine den bos in 
om te vechten tegen andere 
ongelukkigen. Zal ze de uitdaging 
aangaan of moet Marie zich 
opofferen en vrijwilliger spelen? 

15/01:  ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U: Ferre VS Arwin! 

Deze avond wordt eindelijk beslist 
wie thuis de broek aan heeft. Zal 
Ferre het mannelijke geslacht trots 
maken of zal Arwin hem toch klein 
krijgen? 

22/01:  ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U: Senne speelt met 
vuur! 

Na een kerstvakantie met vele 
ongezonde avonden is iedereen 
zeker wat kilo’s bijgekomen! 
Vandaag branden we dit eraf MET 
VUUR!! 

29/01:  ZATERDAGAVOND VAN 
19U TOT 21U: Joppe is cringe! 

Don’t stop make it pop DJ, blow my 
speakers up. Tonight imma fight ‘til 
we see the sunlight. TIKTOK on the 
clock but the party don’t stop no 
whoa oa oa oa!!!! 

05/12: Yentl goat noar tstad! 

Aaantwaaarpe goj zijt goj voer moj 
ROOD WIT toch de stad wor dan ik 
zen gebooren ROOD WIT! Vandaag 
maakt ksa de beste stad van de 
wereld onveilig! 

12/02:  Saar gaat naar de 
noordpool: 

Doe vandaag zeker jullie dikste 
kousen, warmste jassen, wolligste 
handschoenen en mooiste 
oorwarmers aan want we gaan 
opzoek naar Inuïts en die vindt je 
natuurlijk maar op 1 plaats!!! 

19/02: Vandaag is het weer 
vriendjesdag! Neem al jullie 
vriendjes van school mee om te 
tonen hoe cool KSA is! PS: hoe 
meer vriendjes je meeneemt, hoe 
meer kans je hebt om iets lekkers 
te winnen! 

 
26/02: GEEN KSA! De leiding is op 
kampverkenning. Tot volgende 
week! 

Vernieuwers 
5e middelbaar 

01/01:  GEEN KSA! Geniet van de 
feestdagen! 

08/01: Vandaag vieren jullie het 
bestaan van Wannes, Lien & Floris! 
Niets beter dan gratis geld ophalen 
voor drie koningen! 

15/01: Brrrrrr het is (waarschijnlijk) 
zo koud vandaag! Daarom houden 
we de beentjes warm en is het tijd 
voor een lijp stadsspel!  

22/01: TIJGERS VS VERNIEUWERS! 
Het spektakel van de eeuw. 

Misschien kan Daniel wel van een 
Tijgerke winnen! Kom dat zien! 

29/01: Vandaag spelen we het 
grote 1-2-3-dikke-omgekeerde-
zonder-handen-ondersteboven-
piano-stamp-spel-extreme-op-
wieltjes-balleke-sjot!!! 

05/02: De leiding heeft nieuwe 
wandelschoenen gekocht. Omdat 
jullie zo solidair zijn gaan we 
vandaag daarom op tocht om onze 
schoentjes in te lopen! 

12/02: Valentijn is om de hoek! Zal 
Lander eindelijk zijn move maken? 
Wie zal het weten! Wij gaan in 
ieder geval koken en geld 
verdienen vandaag! 

19/02: Vandaag is het weer 
vriendjesdag! Neem al jullie 
vriendjes van school mee om te 
tonen hoe cool KSA is! PS: hoe 
meer vriendjes je meeneemt, hoe 
meer kans je hebt om iets lekkers 
te winnen! 

 
26/02: Jullie leiding is vandaag 
superdruk bezig met het kamp al 
voor te bereiden! Jullie krijgen dus 
geen leiding, maar dat betekent 
niet dat jullie zullen stilzitten 
vandaag! Oeh, oeh, spannend. 

 

 
 
 
 
 

 


