‘T Kastaartje
Al het nieuws in december
voor de -12!

Zaterdag 25 december: Lieve piepers, de leiding is nog volop in de feeststemming, en de meesten onder jullie
waarschijnlijk ook, daarom is er deze week helaas geen activiteit.
Zaterdag 29 december: Het is schaatsen, verdere info volgt nog. Check zeker af en toe eens op onze Facebookpagina voor verdere updates
Groetjes Noor, Bram, Jasper, Arne en de Yorre

Joro’s

Kabouters

December, de mooiste maand van het jaar vol met toffe feestdagen. Wij kijken er alvast naar uit
om ze te gaan vieren, maar dit wil ook zeggen dat er super, mega, coole en toffe activiteiten
voor de deur staan.
Kom zeker elke zaterdag naar de activiteit en proef mee van de sfeer van december!

Aaaaah feest, feest, sneeuw en nog eens feest. Het is weer die tijd van het jaar, ook bij de kabouters.
Ontdek welke festiviteiten jullie leiders voor jullie in petto hebben.

Zaterdag 4 december: Zie ginds komt de stoomboot uit spanje weer aan. Jaja lieve joro’s het is
weer de tijd van het jaar waar de lieve kindjes wat lekkers meekrijgen naar huis en de stoute
meegenomen worden in de zak naar Spanje. Ben je benieuwd of je braaf bent geweest? Kom dan
zeker naar de marge om 13u30.

Zaterdag 4 december: Zie ginds komt de stoomboot, Sinterklaas kapoentje, de zak van Sinterklaas,
hij komt, hij komt, … Jaja Het is eindelijk weer zover! Hopelijk kennen jullie deze klassiekers en zijn
jullie braaf geweest dit jaar want de Sint komt op bezoek!!! Zet jullie schoentje alvast maar klaar. Om
13u30 worden jullie verwacht aan de Marge!
Zaterdag 11 december: Tijd voor de laatste veldslag! Koning Thibalt roept nog voor een laatste
keer zijn leger bij elkaar om ten strijde te trekken om zo de koning van Rusland te worden. Hopelijk
hebben jullie je handschoenen aan want dit wordt niet zomaar een veldslag, het wordt een SNEEUWGEVECHT. Doe dus maar jullie dikste jas aan want het beloofd koud te worden. (stel je voor dat het nu
echt sneeuwt, dan hebben jullie leiders het weer voorspelt. Hoe cool is dat?!)
Zaterdag 18 december: Pfff, we zijn nog niet eens volledig uitgerust van onze vorige activiteit en
daar is de volgende al. En wat voor één! Vandaag bouwen we ons eigen Kabouter-kerstfeest. Jullie
worden om 18u verwacht aan de marge met een cadeautje van €5 (dat kan dienen voor zowel jongens als meisjes). Het einde van de activiteit is gepland om 20u. Tot dan, HO HO HO!!
Zaterdag 25 december: Helaas pindakaas, vandaag is er geen activiteit. Geniet van jullie kerst!
Kusjes de kabouterleiding! Merry Christmas!!!
Zaterdag 29 december: Hier zijn we weer en jawel op een woensdag dan nog. Vandaag gaan we met
heel de KSA gaan schaatsen! Jullie zullen hiervoor nog een blaadje meekrijgen van ons en hou zeker
ook onze Facebookpagina in de gaten.
Feestige groetjes
Jullie ultracoole vetgave massa’s zotte leiders
Robin, Lloyd, Thibault, Louis, Lasse en Bart

Piepers
Zaterdag 4 december: De sint is sinds kort in het land en komt vandaag zelfs speciaal op bezoek
bij ons in de marge, dus als je erachter wilt komen of je wel braaf bent geweest moet je zeker
afkomen, om 13u30 aan de Marge.
Zaterdag 11 december: De winter is in het land en buiten wordt het kouder en kouder, daardoor is de
ijskoning ziek. Geen paniek hij heeft geen corona, maar wel een flinke verkoudheid! Gewone medicijnen werken wel niet bij de ijskoning dus heeft hij jullie hulp hard nodig!!!
Zaterdag 18 december: Kerstmis komt stilaan aan de deur en dit wil zeggen plezier feeststemming
en cadeautjes. Jullie worden allemaal verwacht om 18 uur aan de marge met een cadeautje van
rond de 10 euro (voor jongens en meisjes). De activiteit eindigt om 20u

Zaterdag 11 december: Het is eindelijk december en dit is de lievelingsmaand van Josti Frosti,
maar OHNEE!!! Hij is gevangen genomen door de andere seizoenen, omdat hij zo gemeen was
tegen de herfst in oktober. Wij moeten hem proberen te redden zodat de winter kan blijven doorgaan en zodat wij misschien dit jaar wel een witte kerst krijgen. Helpen jullie mee? De strijd tegen
de seizoenen start om 14u aan de marge. Be there or Be square!
Zaterdag 18 december: HO-HO-HO jawel lieve joro’s kerstmis is aangebroken, dit betekent de
herdenking van Jezus en cadeautjes krijgen!! Ook dit jaar mogen jullie je best doen om er eentje
te bemachtigen van iemand anders. Benieuwd wat er in zal zitten? Kom allemaal dan van 18u tot
20u met een cadeautje van ongeveer 5 euro naar de marge, want het is avondactiviteit!!!
Zaterdag 25 december: Deze zaterdag is er geen activiteit. De leiding is nog volop de geboorte
van Jezus aan het vieren.
Woensdag 29 december: Deze avond gaan wij gaan schaatsen met de volledige KSA. Haal jullie
beste schaatsskills maar boven. Verdere info volgt nog.
Lieve feestgroetjes van de coolste leiding ever!
Arne, Briek, Emiel en Yara

