POLLEKE

KSA Gent St Paulus
presenteert:
Boekje 2 november 2018

Voorwoord
……………………………………………………………………………………………....

Liefste winterprinsessen,
Brrrrrrr het wordt steeds kouder buiten, maar dat
houdt de KSA niet tegen om super leuke spelen te
maken voor jullie.
Daarom is hier alweer de tweede editie van ‘t Polleke. In dit Polleke
vind je jouw maandbrief terug, maar ook informatie over onze leuke
ouderactiviteit en de brief over het schaatsen. Blader zeker eens
door, want op het einde is er ook nog een vetcoole horoscoop en kan
je ook zien welke leiding dezelfde horoscoop als jou heeft!!
Veel leesplezier en vele groetjes

Het pollekesteam
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Contactgegevens
……………………………………………………………………………………………....
Lokaal: Patijntjestraat 29, 9000 Gent
(vlakbij het Sint-Pietersstation)
Website: www.ksagentsintpaulus.be
Email: ksagentsintpaulus@gmail.com
Instagram: @ksagentsintpol
Hoofdleiding: Merel Vanoverbeke
0478 18 79 27
merel.vanoverbeke@hotmail.com
Pauline De Somere
0471 23 10 70
pauline.desomere@hotmail.be
Alisé Tack
0472 30 50 17
alisetack@gmail.com
Uniformverantwoordelijken:
Rachel Decuyper
0493 50 61 03
racheldecuyper@hotmail.com
Julie Beerens
0471 24 56 97
julie.beerens@hotmail.com

Wat je zeker niet mag vergeten
……………………………………………………………………………………………....
·

Elke zaterdag is er vergadering van 14u30 tot
17u30, tenzij anders vermeld.

·

Als je niet kan komen naar een vergadering laat
je de leiding vooraf iets weten.

·

We komen iedere zaterdag naar de KSA in ons
supermooie uniform:
blauwe broek of rok,
rode das,
KSA-T-shirt.
Sloebers en Roodkappen dragen ook nog
hun KSA-trui. Kimmers, Jimmers,
Simmers en Zeppers dragen hun hemd.

(!) Dassen, T-shirts, truien en hemden kunnen elke
zaterdag na de vergadering besteld worden bij de
uniformverantwoordelijke.
·

Wie te laat komt of niet in uniform gekleed is
moet de volledige middag een fluovestje dragen!!

·

Voor wie niet goed weet in welke groep
zijn/haar dochter momenteel zit:

Sloebers: 3de kleuterklas t.e.m. 2de leerjaar
Roodkappen: 3de en 4de leerjaar
Kim: 5de en 6de leerjaar
Jim: 1ste en 2de middelbaar
Sim: 3de en 4de middelbaar
ZEP: 5de middelbaar

Ouderactiviteit
……………………………………………………………………………………………....

Schaatsen

……………………………………………………………………………………………....
Liefste sloebers, roodkappen, kim, jim, sim en
zep!
Haal jullie muts, handschoenen, dikke sokken en
sjaal maar boven want het is weer zover!
Onjaarlijkse SCHAATSDAG! Joepieee!!!
jullie worden op zaterdag 16 februari om
14uuraan de ‘Kristallijn’verwacht
(Warmoezeniersweg 20 -Gent). Denk aan het
milieu en probeer zo veel mogelijk te
carpoolen!
Wat mag je zeker niet vergeten?

· Handschoenen (verplicht!)
· Muts, sjaal en extra kousen
· 5,50 euro voor inkom en 4-uur (liefst
gepast)

Nadat jullie al jullie kunstjes hebben getoond,
kunnen jullie terug opgehaald worden om
17uur(terug aan de Kristallijn)
Wij hebben er alvast zin in!!
Tot dan!
xx de leiding

Maandbrieven

Roodkappen
17/11/18
Ouderactiviteit
Vandaag is het niet alleen vergadering voor jullie, maar ook
voor jullie ouders. Alle mama’s en papa’s welkom!!!
24/11/18
Allen Tegen de Leiding spel
Vandaag daagt de leiding jullie uit! Dus trek jullie stoute
schoenen maar al aan want het wordt heftig. Tot dan stoere
meiden!
1/12/18
Avondvergadering 17-19u: Sinterklaas
“Hij komt, hij komt de lieve goede sint…”
Hopelijk heb je je goed gedragen in het
afgelopen jaar, want de sint is in het land met
zijn grote boek…
Let op het is vandaag van 17-19u!

8/12/18
Avondvergadering 17-19u: Film
Kom maar allemaal in jullie pyjama
(verplicht)! En dekentjes mogen jullie ook
meenemen. We zullen ook een hapje
voorzien.

15/12/18
Avondvergadering 17-19u: Pimp het lokaal
Vandaag gaan we ons lokaal pimpen. Heb je wat versiering
thuis liggen die je graag in ons lokaal zou willen zien dan mag
je dat zeker meenemen. Hoe meer versiering, hoe beter!

22/12/
Avondvergadering van 17-19u: Kerstfeestje
Kertsmis komt steeds dichter bij en ook in de ksa gaan
we dat vieren. Daarom houden we vandaag een
kerstfeestje! Neem allemaal een cadeautje mee van
max €3.
29/12/18 en 5/1/19 geen vergadering :(

Het thema van de volgende vergadering is Winter

12/01/19
Rendier-spel
De Kerstman is zijn rendieren kwijt en zonder zijn
trouwe rendieren geraakt hij niet op tijd overal
met zijn pakjes. Helpen jullie hem zijn rendieren
terug te vinden en de pakjes op tijd rond te
brengen?

19/01/19
1 tegen het sneeuwmonster spel
Opgepast! Het sneeuwmonster is terug en om hem te
verslaan, moeten jullie bewijzen dat jullie kunnen
samenwerken. Daarom spelen we vandaag het 1 tegen het
sneeuwmonster spel.
26/01/19
Vuur spel
We steken het vuur aan… Maar waar is
het houten gebleven?!
Trek jullie houthakkers uniform maar
aan, want we hebben je hulp hard
nodig.
2/02/19
Lichtmis vergadering:
Vandaag is het lichtmis, en je weet wat dat
betekent… PANNEKOEKEN
9/02/19
Kaas en wijn voorbereiding
Vandaag gaan we ons voorbereiden op kaas en wijn dus dat
betekent dansen en knutselen.
16/02/19
Vandaag gaan we schaatsen! Verdere info op de
site of in het polleke.

KIM

We wisten het al langer dan vandaag, maar de kimmers
zitten vol talent. Op dit nachtje krijgen jullie de kans om jullie
grootste talent met ons te delen. Bereid een kleine act voor
van ongeveer 1 minuut (dit mag echt alles zijn)!
Om 20u worden jullie aan het lokaal verwacht met een
slaapzak, matje, en alles wat je nodig hebt om de nacht door
te komen. Om 14u30 uur mogen jullie ouders jullie terug
komen halen aan het lokaal. (Die namiddag is er dus geen
KSA voor de kimmers).

JIM

Belangrijke data:

……………………………………………………………………………………………....
Hieronder volgen enkele data die je alvast in je
agenda mag noteren!
Ouderactiviteit :

17 november

Schaatsen:

16 februari

Kaas en wijn:

9 maart

Joepie (SIM):

16 tot 19 april

Gamel (JIM):

3 tot 5 mei

Bloemenverkoop:

11 mei

Laatste vergadering + afsluitfeest: 18 mei
Dag aan zee:

29 juni

Groot kamp:
Roodkappen & Sloebers

4 tot 11 augustus

KIM tot SIM

4 tot 14 augustus

Welke leiding heeft jouw sterrenbeeld? En
welk sterrenbeeld heeft jouw leiding?

WATERMAN
Van 21/01 tot 20/02
Ciska, Margaux Descheemaeker
De komende maanden staat jou een grote
verrassing te wachten! Niet gevreesd, het is een
gunstige verrassing. Ben je benieuwd? Nog
even geduld, je komt het binnenkort wel te
weten bij je favoriete KSA.
VISSEN
Van 21/02 tot 20/03
Hanna, Margaux Vande Maele, Iwut
Een paar zware maanden achter de rug? Wees
gerust! Daar komt nu verandering in, want bij
de KSA beloven wij jou extra veel ontspanning
en afwisseling. Op die manier kan je alle stress
van je schouders laten glijden.
RAM
Van 21/03 tot 20/04
Emma, Rachel
Alles loopt op wieltjes, buiten op het vlak
liefde… Jammer genoeg moet je nog even
geduld hebben, beste Ram. Je kan namelijk niet
voor alles tijd hebben, zeker niet nu al je

zaterdagen gevuld zijn met allerlei activiteiten.
Desondanks hoef je je geen zorgen te maken,
want de ware liefde is het lange wachten waard!
STIER
Van 21/04 tot 20/05
Maura
We weten allemaal dat jij, naast al jouw goede
eigenschappen, ook een heel jaloerse kant hebt.
Kijk ook eens naar wat je zelf hebt, Stier.
Anderen kijken ook naar jou op zonder dat je
dat altijd opmerkt. Ook in de KSA kijken je
vrienden op naar je vastberadenheid en gevoel
voor humor.
TWEELINGEN
Van 21/05 tot 20/06
Thaïs, Liza, Julie
Misschien moet je wat vaker opletten met wat
je zegt. Wat voor jou een kleine opmerking lijkt,
kan voor iemand anders hard aankomen.
Misschien bedoelde je het helemaal niet zo. Je
excuses aanbieden kan al veel betekenen voor
de mensen waar je om geeft. Net zoals in de
KSA, draait het in het leven om vergeving.
Onthoud dat goed!
KREEFT
Van 21/06 tot 22/07
Kedist, Emmi, Marthe
De afgelopen maanden waren relatief moeilijk,
maar de sterren beloven dat het er nu wat
rustiger aan toe zal gaan.

LEEUW
Van 23/07 tot 22/08
Pauline, Latifa, Pia
Met een tevreden houding geraak je veel
verder in het leven. Ruil die bekommerde blik
dus maar voor een vreugdevolle glimlach. Je
vrienden en omgeving zullen je een nog veel
aangenamer gezelschap vinden!
MAAGD
Van 23/08 tot 22/09
Alice, Anouk
Je hebt veel last van de steeds koudere
maanden, Maagd. Maar niet gevreesd, van
zodra je de smaak te pakken hebt, zal je zien
wat voor moois de winter inhoudt. Vele
amusante winterspelen op de KSA zullen jou dit
eveneens tonen.
WEEGSCHAAL
Van 23/09 tot 22/10
Cato, Alina, Marie, Lies, Alisé
Liefste Weegschaal, de komende maanden
staan in het teken van kansen. Grijp dus zeker
elke kans die op je pad komt te staan. Dit geldt
op alle vlakken, dus ook op KSA vlak. Elke week
naar de KSA gaan, om alle kansen te grijpen, is
dus de boodschap.

SCHORPIOEN
Van 23/10 tot 22/11
Mira, Judith, Sara
We hebben jouw actieve medewerking nodig,
Schorpioen. Je staat niet voor niets bekend om
je wilskracht en je doorzettingsvermogen. Jouw
vaardigheden komen altijd van pas hier bij de
KSA.
BOOGSCHUTTER
Van 23/11 tot 21/12
Merel
Je bent best onzeker en twijfelachtig, maar
daar is geen reden toe! Kies waar je achter staat
en ga er voor de volle 100% voor. Twijfel je
soms over wat je moet aandoen? Of over hoe je
eruitziet? Dat hoeft niet, want iemand met
zelfvertrouwen ziet er altijd goed uit.
STEENBOK
Van 22/12 tot 20/01
Margot de Smaele, Aurelie, Zita
Je wilt alles tegelijk doen. Probeer je te
focussen op één ding tegelijk en hou je
concentratie erbij. Je staat te veel onder druk
nu, maar stel je prioriteiten! Je zult zien dat je
op die manier veel meer zal bereiken.

De volgende keer in ‘t Polleke…
volgende boekje: 23 februari
KAAS- EN WIJNAVOND
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KSA Gent St Paulus
zegt:
Tot volgend Polleke !

