KSA Gudrun

Weerberichtje
1ste semester 2020-2021

Voorwoord
Beste ouders en leden,
Met dit boekje willen we jullie op de hoogte brengen
van de data, uren en activiteiten van dit semester, zodat
jullie steeds weten wanneer we jullie op de KSA
verwachten. Over bepaalde activiteiten krijgen jullie nog
informatie doorheen het jaar.
Bij twijfel kunnen jullie ons steeds even bellen of
mailen. De contactgegevens van de leiding vind je
achteraan in dit boekje. Daarnaast kunnen jullie ons
steeds bereiken op ons mailadres
ksagudrun@hotmail.com.
Verder vinden jullie in dit boekje de woordjes van de
bonds- en banleiding en informatie over de inschrijving,
het lidgeld en het uniform. Op onze Facebookpagina
(KSA Gudrun Schoten) en onze site ksagudrun.be
plaatsen we regelmatig foto’s van de activiteiten.
Hopelijk zien we jullie elke zaterdag en op de speciale
activiteiten.

Groetjes,
De leidingsploeg van KSA Gudrun

Woordje van de
bonsleiding
Dit jaar kan wat onzekerheden met zich meebrengen.
Door de lopende maatregelen is de mogelijkheid van
onze hamburgeravond spijtig genoeg nog niet verzekerd.
Gelukkig kunnen we wel met zekerheid zeggen dat er
indien nodig, een gepast alternatief voorzien zal worden
om de foto’s van het kamp door jullie te laten bekijken.
Ook andere activiteiten zullen mogelijks wat anders
moeten verlopen en we doen dan ook onze uiterste best
om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden. We
willen jullie dan ook vragen om e-mails en facebook
goed in het oog te houden de komende maanden.
Graag deel ik ook mee dat dit jaar er opnieuw 3
geweldige nieuwe leidsters ons team zullen aanvullen.
Romy, Cato en Margaux kijken met vol enthousiasme uit
naar hun nieuw avontuur als leidster bij KSA Gudrun.
We zijn heel erg blij dat ondanks al deze onzekerheden
het jaar weer van start kan gaan en dat we ons elke
zaterdag van 14 tot 17u zullen kunnen amuseren. Dit zal
verlopen aan de hand van dezelfde regels als het kamp,
waarbij de meisjes van 12 jaar en ouder telkens op
verplaatsing zullen gaan en de -12 op het terrein blijft.

We begrijpen dat dit verwarrend kan zijn en we houden
zoals elk jaar een infomoment voor al jullie vragen (deze
data worden later nog meegedeeld).
Jullie kunnen mij en mijn medeleiding altijd bereiken
voor vragen via gsm of e-mail. We hopen dat jullie
allemaal te mogen verwachten op 19 september voor de
start van het nieuwe werkjaar!
Groetjes en tot zaterdag!
Luna
Bondsleidster

Coronamaatregelen
Tijdens het nieuwe KSA jaar houden wij ons natuurlijk net zoals op
kamp zo goed mogelijk aan de maatregelen. Daarom zijn er een
aantal zaken die erg belangrijk zijn voor jullie om te onthouden.
Van ouders wordt verwacht om een mondmasker te dragen bij het
afzetten en ophalen van jullie kinderen. Gelieve ook niet langer te
blijven dan noodzakelijk, zo is het makkelijker om besmettingen te
voorkomen.
Doordat de Jongtoppers en Toppers op een andere locatie
vergadering hebben, moeten deze leden en leiding een
mondmasker dragen tot zij in de groep van hun ban zijn.
Tenslotte willen wij nog benadrukken dat over veel activiteiten
zoals onze hamburgerverkoop, kamreportage en barbecue nog wat
onzekerheid heerst. Houd daarom zeker goed e-mails in het oog
om hierover op de hoogte te blijven.

Kalender
September
ZA 26/09: banvergadering (14u-17u) + infomoment +
uniformverkoop -12
Oktober
ZA 3/10: openingsbondschouw +
overgang
ZA 10/10: leidingsweekend (geen ban!)
ZA 17/10: banvergadering (14 u - 17 u)
+ uniformverkoop - 12
VR 23/10: dag van de jeugdbeweging
ZA 24/10: banvergadering (14u – 17u)
ZA 31/10: halloweenvergadering (14u –
17u)
November
ZA 7/11: herfstvakantie (geen ban!)
ZA 14/11: banvergadering (14 u - 17 u)
ZA 21/11: geen ban!
ZO 22/11: Christus Koning
ZA 28/11: banvergadering (14 u - 17 u)

December
ZA 5/12: banvergadering (14 u - 17 u)
ZA 12/12: banvergadering (14 u - 17 u)
ZA 19/12: kerstvakantie (geen ban!)
ZA 26/12: kerstvakantie (geen ban!)
Januari
ZA 2/01: kerstvakantie (geen ban!)
ZA 9/01: banvergadering (14 u - 17 u)
ZA 16/01: banvergadering (14 u - 17 u)
ZA 23/01: banvergadering (14 u - 17 u)
Vervolg data: zie weerberichtje 2e semester
Juli
Kamp: zie data in uitleg speciale activiteiten

Uitleg speciale
activiteiten
Infomoment 26/09:
Dit moment is voorzien voor de ouders van de nieuwe leden,
maar ouders van meer ervaren leden zijn ook welkom. De
werking van KSA Gudrun en KSA Sint-Jan Berchmans wordt
uitgelegd en ouders kunnen vragen stellen. Het infomoment
gaat door aan het lokaal en start om 16:40.
Openingsbondschouw 3/10 :
Openingsbondschouw is het moment waarop de leden
overgaan naar hun nieuwe ban. Ze moeten dan allerlei
proeven doen om te bewijzen dat ze die nieuwe ban waard
zijn. Daarom spelen we een hele dag samen en spreken we
ook eerder af. Het tijdstip voor de openingsbondschouw zal
nog gecommuniceerd worden via mail.
Dag van de jeugdbeweging 23/10
Deze dag staan alle kinderen in de kijker die in de
jeugdbeweging zitten. Hierdoor mogen ze in uniform naar
school gaan, om te tonen van welke jeugdbeweging ze zijn.

Christus Koning 22/11 :
Voor dit katholieke feest doen we speciaal een hele dag
banvergadering die start met een korte misviering

Kamp 15/07-29/07
Waar het kamp zal plaatsvinden en wat het thema is houden
we nog even als een verrassing, maar de data zijn alvast hier.
Voorwacht (leiding + toppers): vanaf 15 juli
Kamp (jongtoppers + roodkapjes): 18 juli tot 27 juli
Kamp (mini’s): 21 juli tot 27 juli
Nawacht (enkel leiding): tot 29 juli

Inschrijven nieuwe jaar
Om jullie kinderen te kunnen verzekeren en de lokalen
te verwarmen vragen we ieder jaar lidgeld voor uw
dochter(s). Dit bedraagt 45 euro en dient
overgeschreven te worden op het rekeningnummer:
BE26 7310 3302 4229
Met vermelding van de naam van uw dochter.
Let op: dit is een ander rekeningnummer dan dat
van KSA Sint-Jan Berchmans!
Wij kunnen uw dochter(s) pas verzekeren indien dit
bedrag gestort is. Nieuwe leden mogen eerst drie keer
komen proberen. Wanneer ze beslissen om een heel
jaar verder te doen, gelieve dan zo snel mogelijk het
bedrag over te schrijven. Hoe sneller u dit bedrag
overschrijft, hoe sneller wij uw dochter(s) kunnen
verzekeren. Bij vragen hierover kan u steeds terecht bij
Lien Vanlangendonck, verantwoordelijke van financiën
en verzekeringen.

Uniform
Het KSA-uniform bestaat uit:
-

Een lichtblauwe KSA T-shirt
Een donkerblauw hemd met een rood sjaaltje
Een donkerblauwe of grijze trui voor onder het hemd
Een marineblauwe broek of short en GEEN
jeansbroek of tennisrokjes!

Uniform voor de -12 leden kan gekocht na bepaalde
vergaderingen (zie kalender). Omdat de +12 op een
ander terrein speelt ligt dit voor hen iets anders. Voor het
aankopen van uniform voor
Jongtoppers en Toppers moet
Kato Van De Vijver gecontacteerd
worden (zie contactgegevens).
Wanneer bij de mini’s of
roodkapjes dringend een nieuw
sjaaltje, hemd of T-shirt moet
aangekocht worden en er zijn
geen voorziene uniformverkopen
meer kunnen ouders Charlotte
Possemiers contacteren (zie contactgegevens).
De leiding is makkelijk herkenbaar aan hun sjaaltjes die rood
en lichtblauw gestreept zijn. Spreek ons gerust aan voor meer
informatie! Ook als u niet goed weet waar u best de schildjes
kan naaien, kan u zeker eens een kijkje nemen op de hemden
van de leidsters of hen gerust meer info vragen hierover.

GDPR
Sinds 25 mei 2019 is de nieuwe privacywetgeving van
kracht in België, deze geldt natuurlijk ook voor onze
jeugdbeweging. Om die reden wordt er aan ons gevraagd
u te informeren over wat er met de gegevens van uw
dochter gebeurt.
Het adres, de geboortedatum en de gsmnummers van ouders
worden bewaard in een elektronische ledenlijst die enkel
voor de leidingsploeg beschikbaar is. Verder worden deze
ingegeven in het verzekeringssysteem van KSA Nationaal. Zij
maken enkel gebruik van deze gegevens om uw dochter
correct te verzekeren en om maandelijks een tijdschrift op te
sturen. Vanaf dat uw dochter eventueel zou stoppen bij KSA,
worden deze gegevens verwijderd.
De medische fiches worden thuis bewaard bij leidster Louise,
en worden enkel geconsulteerd wanneer nodig. Eventuele
problemen of moeilijkheden die op de medische fiche staan
of ons gemeld worden, worden ook aan de rest van de
leiding meegedeeld zodat zij hier ook rekening mee kunnen
houden.

Ten slotte plaatsen we van vele activiteiten ook vaak
afbeeldingen op onze Facebookpagina. Dit zijn vooral foto’s
met meerdere kinderen tezamen om de sfeer van de
activiteiten weer te geven. Verder worden ook de foto’s van
het kamp getoond op groot scherm tijdens de
kampreportage.
Indien u hier niet mee akkoord bent en liever niet wenst dat
uw kind mee op de foto’s staat, kan u onderstaand briefje
invullen of dit meedelen aan de leiding. Als u nog andere
vragen of problemen hebt in verband met de nieuwe
privacyregeling, kan u steeds terecht bij bondsleidster
Roxanne.

Ik,… ......................................................................... ,
ouder van,… ..................................................................,
ben er NIET mee akkoord dat:
o
o
o

Mijn dochter op foto’s staat die op Facebook
verschijnen.
Mijn dochter verschijnt op foto’s tijdens de
kampreportage.
Mijn emailadres wordt gebruikt om op de hoogte te
blijven van activiteiten of belangrijke mededelingen.

Handtekening

Banwoordje mini’s
Hey allerleukste mini’s,

Na een zalig kamp is het weer tijd om er een top-jaar van
te maken. Dit jaar gaan wij samen ravotten, spelletjes
spelen, ons lekker vuil maken en vooral heeeeel veel
plezier maken!!! Wij hebben er superduper veel zin in!
Jullie ook?
Zoek alvast jullie glimlach en neem die elke zaterdag van
14u tot 17u mee want wij zien niets liever dat jullie
lachende snoetjes! Ook gaan we dit jaar op weekend (als
Corona dat toelaat, maar wij branden daar alvast
kaarsjes voor) om ons rot te amuseren en in juli staat
ons een zalige week op kamp te wachten, hoe leuk is
dat?!
Om jullie al wat op te warmen voor het leuke jaar mogen
jullie jullie helemaal uitleven met het inkleuren van deze
stoere KSA’sters, net als jullie!!
Dikke knuffel van jullie leidsters,
Cato, Joke en Lien

Banwoordje roodkapjes
Hey hey hey roodkapjes, hebben jullie ook evenveel zin
als ons in het nieuwe jaar? Wij alvast wel hoor! We
hebben veel super leuke spelletjes voor jullie klaar staan.
Wij hopen dat jullie toch een fantastische zomer hebben
gehad, zodat jullie weer vol energie zitten om te spelen
en plezier te maken. En er toch nog een geweldig jaar
van te maken.
Kijken jullie al uit naar de overgang
? Christus koning
komt er ook nog aan! En natuurlijk niet te vergeten de
dia’s waar jullie de leuke foto’s van het supertoffe kamp
kunnen zien. We missen jullie hoor!
Op de volgende pagina kunnen jullie nog een leuke
woordzoeker maken!
Dikke knuffels jullie leiding, Luca, Charlotte, Margaux en
Romy <3

Banwoordje jongtoppers
Allerliefste jongtoppers,
We kunnen eindelijk aan een nieuw KSA jaar beginnen na
een super kamp. Daar zijn wij als jullie leidsters natuurlijk
mega enthousiast over!
Wij hebben dit jaar massa’s leuke activiteiten in petto
zodat zaterdag gegarandeerd jullie favoriete dag van de
week wordt.
Wij kijken er alvast naar uit om al deze vergaderingen met
jullie te mogen beleven en een smerige overgang en
fantastisch weekend horen daar natuurlijk ook bij.
Als jullie net zoals jullie knotsgekke leidsters een beetje
moeite hebben met wachten tot de volgende
vergadering, dan mogen jullie deze raadsels alvast
oplossen. Vergeet ons zeker de antwoorden niet te
vertellen op zaterdag!
XOXO Kato, Louise en Cato

1) 2 moeders en 2 dochters gaan uit eten. Iedereen eet
1 hamburger. Toch worden er maar 3 hamburgers
gegeten. Hoe kan dat?
2) Hoeveel keer moet je minimaal snijden om acht
stukken te krijgen uit een ronde taart?

3) Twee jongens zijn in hetzelfde jaar geboren , op
dezelfde dag, in hetzelfde uur en van dezelfde ouders,
maar zijn toch geen tweeling. Hoe kan dat?
4) Wat komt er één keer voor in juni, één keer in juli en
drie maal in augustus?

5) Als je het hebt wil je het meestal wel delen, als je het
deelt heb je het niet meer. Wat is het?

Banwoordje toppers
Hey toppertjes,
Yall ready voor het nieuwe jaar? Wij hebben er alvast
veel zin in ze!
Aangezien het voor enkelen van jullie dit toch het laatste
jaar lid is, gaan we ervoor zorgen dat het een mega
littage jaar wordt. Vol actieve (en hoogstwaarschijnlijk
ook minder actieve) spelen, eten, mopjes en leuke
babbeltjes.
Om te beginnen is er natuurlijk de ‘gevreesde’ overgang
waar de eerstejaars toppers zich eerst eens goed
moeten bewijzen dat ze wel topperwaardig zijn.
Daarnaast zullen wij er elke week voor zorgen dat er
natuurlijk weer iets nice te doen is op zaterdag, al zal dat
er dit jaar wel iets anders uitzien door de k**corona.
Maar hej niet getreurd, wij gaan er een chillage en
littage jaar van maken. Daar mogen jullie zeker van zijn!
Op een topjaar!
-xxxJullie mega awesome leidsters,
Luna en Eline <3

Contactgegevens leiding
Bondsleiding
Luna Teugels Erikadreef 7
2900 Schoten

0479/21.50.52

luna-teugels@hotmail.com

Rekeningen en verzekeringen
Lien
Grimbertlaan 2
Vanlangen2900 Schoten
donck

0468/15.94.45

Lien.vanlangendonck@icloud.
com

Bremdreef 2A
2900 Schoten
Fazantenlaan 13
2970 ‘s
Gravenwezel

0468/13.82.00

katovandevijver@gmail.com

0476/75.10.91

Charlottepossemiers123@
gmail.com

Grimbertlaan 2
2900 Schoten

0468/15.94.45

Lien.vanlangendonck@icloud.
com

Geraniumlaan 1113
2900 Schoten
Reinaertlaan 9 2900
Schoten

0489/33.63.07

Jokesegherss@gmail.com

0470/65.54.90

cato.stockbroekx@gmail.com

Uniform
Kato Van De
Vijver
Charlotte
Possemiers

Mini’s
Lien
Vanlangendonck
Joke Seghers

Cato
Stockbroekx

Roodkapjes
Charlotte
Possemiers
Luca Parisis
Romy Mertens
Margaux
Vanlommel
Jongtoppers
Kato Van De
Vijver
Louise Van de
Vyver
Cato Dox

Toppers
Luna Teugels

Fazantenlaan 13
2970 ’s
Gravenwezel
Zilverstraat 63
2900 Schoten
Halewijnlaan 4
2900 Schoten
Engelendreef
13 2970
Schilde

0476/75.10.91 Charlottepossemiers123@
gmail.com

Bremdreef 2A
2900 Schoten

0468/13.82.00

katovandevijver@gmail.co
m

Vinkenlei 34
2900 Schoten
Kanteklaarpad 8
2900 Schoten

0471/22.04.04

louise.vandevyver@telenet.be

0472/36.89.57

catodox@live.be

Erikadreef 7
2900 Schoten

0479/21.50.52

luna-teugels@hotmail.com

0479/51.49.86

eline.possemiers1@gmail.com

Eline Possemiers Fazantenlaan 13
2970 ’s
Gravenwezel

0495/74.15.06 Luca.parisis@icloud.com
0474/43.57.32 romy.mertens1234@hotmail.co
m
0492/46.07.70 margaux@vanlommel.info

