KSAM presenteert

De Paggazet

Werkjaar 2021- 2022
Pagadders

Beste pagadders
Het is weer zover. Het belooft weer een
knallend KSAM-jaar te worden bomvol leuke
activiteiten, avonturen en superleuke spelletjes.
Wij hopen alvast dat jullie uniform al mooi
gestreken klaar ligt en jullie er klaar voor zijn
om met ons dit avontuur weer aan te gaan.
Groetjes
Jullie lieftallige leiders
_______________________________________________________

Jullie leiders
Banleider Yorben
18 jaar
2 jaar leider

Leider Sebastiaan
17 jaar
2 jaar leider

Leider Simon
20 jaar
4 jaar leider

Leider Miel
18 jaar
2 jaar leider

Leider Simon
18 jaar
2 jaar leider

Kalender
De activiteiten gaan meestal door in ons heem
(Belle Maertensstraat 48, Moerkerke) van 14u tot 17u.
Soms is dit eens anders. Dit is dan duidelijk aangegeven.

Startdag 25 september
Op 25 september is het weer zover we starten opnieuw met
onze activiteiten. Dit doen we door met een echte knaller te
starten, de startdag. Deze activiteit valt niet te missen, dus tot
dan!
Let op deze activiteit start om 13.30!
Waar: Heem
Wanneer: 25 september om 13u30

Startreceptie
Om het nieuwe jaar te vieren hebben we natuurlijk na de
startdag onze jaarlijkse startreceptie. Die gaat om 20 uur
door in ’t heem en jullie zijn allemaal welkom voor een
hapje en een drankje ook jullie mama en papa. Dit jaar is
dit ook de opening van ons nieuwe heem.

tekenwedstrijd 9 oktober
Het is weer zover de jaarlijkse kermis, en dat betekent
natuurlijk dat het weer tekenwedstrijd is, dus haal je
tekenkunsten maar boven en misschien valt er wel een
prijsje te winnen
Waar: lokaal Chiro
Wanneer: 9 oktober van 14u tot 16u

Activiteit 16 oktober
Waar: heem
Wanneer: 16 oktober van 14u tot 17u

Activiteit 30 oktober
Waar: Heem
Wanneer: 30 oktober van 14u tot 17u

Voorbereiding Herfstavond 13
november
Op onze herfstavond tonen de Pagadders een toneeltje.
We bereiden het toneeltje deze middag voor.
Waar: Heem
Wanneer: 13 november van 14u tot 16u

Herfstavond 13 november
Onze jaarlijkse herfstavond mogen we natuurlijk ook
niet vergeten. Op deze avond kan je genieten van
onze overheerlijke croques. Ook krijgen we een
optreden van alle gastjes.
Waar: Zaal der rozen, Hoornstraat 88, Sint-Rita
Wanneer: 13 november
Meer info volgt!

Activiteit 27 november
Waar: Heem
Wanneer: 27 november van 14u tot 17u

Sintactiviteit 4 december
Vandaag komt de goed heilige man een bezoekje brengen.
En misschien heeft hij wel wat lekkers mee.
Waar: heem
Wanneer: 4 december van 14u tot 17u

Activiteit 11 december
Waar: heem
Wanneer: 11 december van 14u tot 17u

Kerstfeestje maandag 27
december
Ook in de ksa vieren we kerstmis, breng allemaal een
cadeautje mee van maximaal 5 euro
Waar: Heem
Wanneer: maandag 27 december van 14u tot 17u.

Activiteit 8 januari
Dit is de laatste activiteit van het eerste semester. Hierna
zullen de leiders nog eens langs komen.
Waar: Heem
Wanneer: 8 januari van 14u tot 17u

Kampen
We geven de data van onze kampen al zodat jullie de
vakantie’s al een beetje kunnen plannen. Waar het zal zijn
en wat het thema is blijft nog even een verrassing.

Winterweekend
Ook dit jaar is er weer een winterweekend, de naam
zegt het al zelf we gaan een weekend op kamp in de
winter. Dit is al een voorproefje op het zomerkamp,
een echte aanrader.
4/02/2022 - 06/02/2022

Zomerkamp
Het zomerkamp is de afsluiter van het jaar. Het duurt
7 dagen en mag je zeker niet missen. Dit wordt
sowieso de tofste week van de zomervakantie.
13/07/2022 – 19/07/2022

Terugblik Zomerkamp
Vorige zomer trokken we met alle pagadders naar de
jungle in de kempen. Daar was er een grote missie, het
gebied van de tijger Shirkhan werd bedreigd. Met alle
pagadders maar ook met de kabouters en jongknapen
hebben we er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat er
geen indringers meer in de jungle zouden leven. Jammer
genoeg was Shirkhan een verrader! Mowgli heeft ons net
op tijd kunnen inlichten waardoor we hem gelukkig nog
konden helpen in zijn strijd. We hebben hard gevochten
tegen de kameraden van Shirkan, lakens en geld
gesmokkeld voor vuur en nog veel meer opdrachten
vervuld. Gelukkig zijn we er in geslaagd Shirkhan te vangen
en hem met de toverkrachten van Mowgli te doen
verdwijnen. Daarna volgde een groot en welverdiend feest.

Spelletjes
Om jullie al een beetje voor te bereiden zijn er hier
braintrainers. Veel succes! Kan je Shana helpen door de weg
aan te duiden naar haar broertje Sebastiaan?

Was het eerste doolhof te makkelijk? Probeer dan maar deze
tekening te vervolledigen, achteraf kan je hem ook inkleuren.

Als dit allemaal gelukt is ben je wel echt een slimmerik! Maar
slimmeriken moeten ook goed kunnen rekenen. Kan jij
kabouter Dante inkleuren?

Hoe kun je de leiders
bereiken?
Ban E-mailadres: pagadders@ksam.be
Yorben De Baets (banleider)
E-mail: yorben.de.baets@ksam.be
GSM nummer: +32 (0)472 76 65 52

-------------------------------------------------------------------Simon Burggraeve
E-mail: simon.burggraeve@ksam.be
GSM nummer: +32 (0)495 60 18 99

-------------------------------------------------------------------Miel Vanhulle
E-mail: miel.vanhulle@ksam.be
GSM nummer: +32 (0)492 86 09 31

-------------------------------------------------------------------Sebastiaan Herrewyn
E-mail: sebastiaan.herrewyn@ksam.be
GSM nummer: +32 (0)472 48 55 43

-------------------------------------------------------------------Simon De La Rue
E-mail: simon.de.la.rue@ksam.be
GSM nummer: +32 (0)479 37 45 67

Meer info nodig?
Hieronder staan er een link naar onze
facebookpagina en website. Op de facebookpagina
zullen er regelmatig foto’s van de activiteiten
verschijnen. Op onze site kan je een digitale
kalender bekijken waar alle activiteiten op staan. Er
is ook nog veel andere informatie te vinden, neem
zeker maar eens een kijkje!

Onze site:
Ksam.be

Facebookpagina:
https://www.facebook.com/ksamoerkerke/

Tot op startdag!

