
 
 
11 januari 14u-17u: grote S spel 
Joepie! Vandaag spelen we het grote S-spel! 
Kom allemaal verkleed in iets dat met een S 
begint. Een slang, stoel of stoomboot? Leef jullie 
uit! 
 
 
 
18 januari 14u-17u: omgekeerde vergadering 
Dahaaag!! Vandaar doen we alles in de omgekeerde richting. Niets is wat het lijkt. Was het nu 
van 17u-14u of omgekeerd??? 
 

 
 
25 januari 14u-17u: 
vriendinnetjes vergadering    
Neem allemaal een vriendinnetje 
mee, want vandaag is het dubbel 
plezier! Hoe meer zielen hoe meer 
vreugde!! Je favoriete nichtje, 
vriendinnetje van de tekenschool 
of klasgenootje. We zien jullie 
graag komen 
 
 
 
 

 



 
1 februari 14u17u: dikzakken 
vergadering 
Vandaag spelen we alle super leuke 
spelletjes die jullie al kennen, maar dan 
10 kilo dikker. Steek maar veel kussens 
onder jullie kleren, want hoe dikker hoe 
beter! lekker warm trouwens zo’n extra 
vetlaagje in de winter! 
 
 
8 februari 14u-17u: gemengde 

vergadering 
Prinsesje of stoere ridders? Poppen of lego? Vandaag bewijzen we dat meisjes ook supere stoer 
kunnen zijn en spelen we een spel samen met de jongens van KSA Parsival.  

 
 
15 februari: geen vergadering 
leidingsweekend 
Vandaag is er geen vergadering, 
want de leiding is op 
leidingsweekend. Wij zien jullie 
graag volgende week op de 
kinderfuif!!! 
 
 
 
 
 
 



22 februari 19u-21u30: kinderfuif  
Locatie: KSA Parsival - Jacob De Roorestraat 2 Edegem 
Haal jullie dansbenen maar boven, want vanavond is het kinderfuif. Inkom bedraagt €2 voor 
leden en €3 voor niet-leden. Vergeet zeker geen zakcentje mee te nemen voor een drankje of 
een snackje! 

 
 
29 februari: geen vergadering krokusvakantie 
Ooh we moeten jullie een weekje missen, want 
het is vakantie. Niet getreurd, want volgende 
week spelen we weer een super leuk spel!  
 
 
7 maart 14u-17u: speeltuin vergadering 
Vandaag gaan we door heel het fort alle 
speeltuigen onveilig maken. Klaar voor het 
parcours? 3..2..1… START! 
 

 
 



 
14 maart 14u-17u: legospel 
Vandaag spelen we een ultra cool lego spel. Wie verzameld er de meeste blokjes en wie bouwt de 
mooiste constructie? Kom af en laat jullie volledig gaan! 
 
 
 
 

 
 
 
21 maart: EDM 
Zeker vrijhouden in jullie agenda! 
Brief met meer info volgt later nog. 
 
28-29 maart: weekend 
Zeker vrijhouden in jullie agenda! 
Brief met meer info volgt later nog. 
 
 
 
 

 
4 april 14u-17u: levensweg 
Laatste vergadering voor de Paasvakantie! Een gezelschapsspel, maar dan in het groot. We 
spelen van baby tot bomma en wie het eerste uit is die wint! 


