‘T Kastaartje
Al het nieuws in november
voor de -12!
Kabouters
Liefste ridders en jonkvrouwen, deze maand reizen we verder naar de Middeleeuwen! Koning Ekbert
wilt z’n koninkrijk beschermen tegen z’n grootste aartsvijand koning Tibalt. Deze is namelijk uit op
zijn grondgebied....
6 november: Alle hens aan dek! Er gaan geruchten de ronde dat koning Tibalt onze goede vriend
koning Ekbert wil aanvallen. Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar laten gebeuren! Laten we koning
Ekbert te hulp schieten! Zorg maar dat jullie goed uitgerust zijn want het belooft een uitdagende dag
te worden!
13 november: Na de zware activiteit van vorige week hebben we wat rust verdient. Vandaag gaan
we zwemmen! Neem dus allemaal jullie zwemgerief mee. We spreken om 14h af aan Sportoase Duinenwater!
20 november: Nu terug tijd voor het echte werk, de rust kan natuurlijk niet blijven duren! Vandaag
gaat er een groot middeleeuws toernooi door, waarbij de ridders tegen de jonkvrouwen strijden.
Het beloofd een spannende dag te worden!
27 november: Koning Tibalt komt onverwachts met een voorstel. Hij wilt namelijk vrede sluiten... Koning Ekbert gaat hier niet op in, integendeel, hij maakt z’n leger klaar en valt hem aan! Bereidt jullie
maar voor op een legendarische strijd.
Koninklijke groetjes,
Lasse, Thibault, Lloyd, Louis, Bart en Robin

Joro’s
Welkom bij alweer een hele maand KSA plezier! Deze maand mogen jullie inzetten met een weekje
vakantie, wat een luxe. Zijn jullie er klaar voor want het beloofd weer on-ver-getelijk te worden!
Benieuwd wat we zullen doen elke zaterdag? Lees dan zeker verder!
6 november: Na een hele week vakantie te hebben verwachten we jullie fris en fruitig om 14u
aan de marge. Want hier loopt alles in het 100. De obers van het bekende restaurant ‘Jeuvement
de mouves’ hebben dringend onze hulp nodig bij het opdienen! Dit komt door de drukte van de
vakantie, ze hebben hier natuurlijk wat tegenover geplaatst. Indien ze voldoende tevreden zijn
over onze hulp kunnen we op het einde van de maand eens langsgaan in hun keuken en daar wat
experimenteren.
13 november: Na de zware activiteit van vorige week hebben we wat rust verdient. Vandaag gaan
we zwemmen! Neem dus allemaal jullie zwemgerief mee. We spreken om 14h af aan Sportoase
Duinenwater!
20 november: “Lights out and away we go!” is dé zin die de commentator in formule 1 iedere race
opnieuw roept bij de start. Wij organiseren vandaag onze eigen race waarvoor we ook ons eigen
parcours zullen ontwerpen. Uiteraard rijden we niet met Formule 1 auto’s zoals die van Lewis Hamilton of Max Verstappen, wij gaan racen met knikkers. Kies je kleur en kijk vol spanning toe om te
zien welke knikker als eerste de finish bereikt.
27 november: De obers van ‘Jeuvement de mouves’ hebben ons teruggebeld, wij mogen als eerste
ooit eens gaan rondneuzen in hun keuken! Maar het zou geen KSA zijn mochten we hier geen
spelletje aan gekoppeld hebben. We hebben enkele ingrediënten geregeld voor jullie om iets heel
lekker mee te maken, maar wat zou dat lekkers toch zijn en waarom zijn er geen weegschalen
aanwezig? Kom om 14u naar de marge en kom het meteen te weten!
Hopelijk zien we jullie iedere zaterdag verschijnen op de activiteit want wij hebben er alvast ongelooflijk veel goesting in!
Tot snel!
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Piepers
6 november : Oh nee piepers! Alexander DeCroo, de eerste minister van België is de code van de
geheime kluis vergeten voor hele belangrijke papieren. Hij geeft jullie hulp nodig want er kan misschien een oorlog uitbreken. Kom jij ook helpen om 14u aan de marge?
13 november : Vandaag gaan we zwemmen! Joepie! We spreken af om 14u aan het zwembad. Jullie
krijgen hierover nog een brief van jullie leiders.
20 november : Wisten jullie dat het vandaag 98 jaar geleden is dat wetenschappers een speciale
tekst hebben gevonden : “Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi(c) (e)nda thu uuat unbidan
uue” Jullie leiders hebben een klein probleem... Komen jullie ons helpen om dit geheim te ontrafelen?
27 november : Laat de zon in je hart, De Marie-Louise, Laat het gras maar groeien, Anne, ... Dit zijn
allemaal titels van Vlaamse klassiekers. Wist jij dat al? Super! Dit kan je een voordeel geven bij het
spel van vandaag.
Wij hebben al super veel zin in een nieuwe maand! Bram, Yorrick, Arne, Jasper, Noor

PS: de eerste die dit kan ontcijferen en kan uitleggen wat hier staat krijgt een voordeel op de
eerstvolgende activiteit

