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Voorwoord 

Polleke III  
Maart-editie 

  
Lieve ksa’sters, 
  
In deze voorlaatste editie van het Polleke vind je                 
alle info voor de maand maart, dus zorg ervoor                 
dat je het goed bewaart! Het mooie weer is                 
opnieuw in zicht, en JOEPIE het wordt weer               
langer licht! Samenkomen met de leukste           
mensen, wat kunnen we nog meer wensen,             
buitenspelen op zonnige dagen, wat kunnen we             
nog meer vragen? We maken weer een hoop               
fleurige herinneringen om nooit te vergeten, lees             
zeker dit boekje om er meer over te weten. 
 
Zonnige groetjes!!! 
de leiding 
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Contactgegevens 

·      Lokaal:  Patijntjestraat 29 
9000 Gent  
(vlakbij het Sint-Pietersstation) 

 
·     Website: www.ksagentsintpaulus.be 
 
·     Email: ksagentsintpaulus@gmail.com 
 
 
·     Uniformverantwoordelijken 

Rachel Decuyper 
0493 50 61 03 
racheldecuyper@hotmail.com 

Julie Beerens 
0471 24 56 97 
julie.beerens@hotmail.com 

 

·    Hoofdleiding 

Merel Vanoverbeke 
0478 18 79 27 
merel.vanoverbeke@hotmail.com 

 

http://www.ksagentsintpaulus.be/
mailto:ksagentsintpaulus@gmail.com
mailto:racheldecuyper@hotmail.com
mailto:julie.beerens@hotmail.com
mailto:merel.vanoverbeke@hotmail.com


Pauline De Somere 
0471 23 10 70 
pauline.desomere@hotmail.be 

Alisé Tack  
0472 30 50 17 
alisetack@gmail.com   

 

mailto:alisetack@gmail.com


 
Belangrijke data 

Hieronder volgen nog eens enkele data die je in 
je agenda mag noteren! 
 

Kaas en wijn:   9 maart 
 
Joepie (SIM):   16 tot 19 april 
 
KSA Quiz:  27 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 

  

   

 



Maandbrieven 
 

 



SLOEBERS
23 februari

9 maart

2 maartVandaag  
knutselen en 
dansen we er 

op los, zodat alles 
piekfijn in orde 
is voor Kaas & 

Wijn!

Eindelijk is 
het zover!!! Van 

14u tot 14u30 is het 
generale repetitie op 
de Sint-Paulusschool, 
en om 18u gaat de 

avond echt van 
start!

Net zoals 
vorige week 

leggen we de 
laatse hand aan 
onze Kaas & Wijn 

voorbereidin-
gen!

16 maart
Vriendjes-

vergadering! 
Vandaag mag je 
een vriendinnetje 

meenemen naar de 
KSA, en spelen we 
samen het red-het-

klimaat spel

22 - 24 maart
We gaan dit 
weekend op 

klein kamp! Gaan 
jullie allemaal 

mee? Meer info 
volgt snel! 

30 maart
Verrassings-

vergadering! De 
leidsters hebben 
iets leuks in pet-
to voor jullie ;-) 

Spannend!



ROODKAPPEN  
23/02: Dansen voor Kaas en Wijn  
Haal jullie beste dansmoves maar uit de kast, want vandaag oefenen we 
voor Kaas en Wijn.  

 

02/03: Knutselen voor Kaas en Wijn 
Hoi hoi knappe kunstenaars, vandaag steken 
we de handen uit de mouwen en gaan we 
knutselen.  
 
09/03: Kaas en Wijn  
Eindelijk! De langverwachte dag is eindelijk aangebroken. Jullie worden 
verwacht van 14u30 tot 15u00 in de cafetaria van de Sint-Paulusschool.  

 
 
 
 
 
 

15/03-17/03: Bootkampje 
Tijdens dit weekend worden jullie door ons opgeleid tot echte soldaten. 
Bereid jullie voor want het zal knap lastig worden. Ter plaatse, rust, SALUUT!  

 
 

 



23/03: Sara Courteyn onderschept uitbundig trage slakken-spel  
Begin maar met trainen want vandaag moeten jullie heel snel zijn ;). Doe 
zeker je sportschoenen aan!  
 
30/03: 
TisbijnaPasenendepaaseierenzijngestolenmaarwewetennietwiededaderi
s-spel HELP! Alle paaseieren zijn weg! We kunnen toch geen Pasen vieren 
zonder lekkere paaseieren? Help ons de dader vinden! 

 
   

 



 



   

 



   

 



JIM  
MAANDBRIEF  

FEBRUARI – MAART  
   

Liefste Jimmers, hier zijn we weer met een maand vol 
mysterieuze vergaderingen! Vinden jullie de link 
tussen de spelen? Wij hebben er alvast suuuuper veel 
zin in! Tot snel xxxx 
  
Zaterdag 23 februari: LICHT 
  

Hopelijk zitten jullie 
vandaag boordevol 
energie en goede 
ideeën! Jullie bedenken 
vandaag jullie 
kaas-en-wijn-dansje!!!  
  

 
Zaterdag 2 maart: APPEL 

  
Vandaag krijgen jullie de hele namiddag 
om de dansjes voor de Kaas en Wijn 
avond te maken. En omdat het vandaag 
thema Appel is, zorgen wij in de pauze 
voor lekkere appel……………………sap hihi 

tot straks!!!!! 

 



  
Zaterdag 9 maart: Kaas en Wijn avond 
  
Het is zover!!! Kaas en Wijn avond joepieeee 
Jullie mogen van 15u30 tot 16u nog een laatste keer 
jullie dansje komen oefenen op het podium. Kom 
zeker op tijd, want na jullie moeten de Simmers en de 
leiding ook nog een laatste keer dansen!  
 
Zaterdag 16 maart: BLAUW  
  

Vandaag mogen jullie 1 of 2 vriendinnen 
meenemen, want het is vriendjesdag! We 
gaan jullie vriendinnen al direct in de 
KSA-wereld introduceren, en waar begint 
de KSA nu eenmaal mee? 
UNIFORMCONTROLEEEE: zorg dat al 
jullie vriendinnen allemaal in het blauw 
zijn!   

  
Zaterdag 23 maart: ZEE 
  
Nee, vandaag is het jammer genoeg nog geen tijd voor 
dag aan zee. Maar wie zegt er dat wij de zee niet naar 
ons kunnen brengen??? Hmmm spannend… als er 
meer info moet komen, dan volgt dat zeker nog 
#mysterieusssss 
 
 
 

 



Zaterdag 30 maart: GROEN  
  
Groen, appel, licht, blauw, zee… 
Appelgroenlichtblauwzee? 
Appellichtblauwzeegroen? 
Lichtappelblauwgroenzee? 
Lichtappelblauwzeegroen? Of houden we het gewoon 
bij groen vandaag? Kom het snel ontdekken deze 
middag!  
  
Belangrijke data  

- Gamel: 3-5 mei, meer info volgt 
- Nachtje voor zee: 28-29 juni, meer info volgt 
- Dag aan zee: 29 juni, meer info volgt 

  

 

 



   
 



Wat je zeker niet mag vergeten: 
·      Elke zaterdag is er vergadering van 14u30 tot 

17u30, tenzij anders vermeld. Let deze 
periode zeer goed op want in de winter zijn er 
ook vaak avondvergaderingen gepland op 
vrijdag of op zaterdag! 

 
·      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. 
·       Kom altijd op tijd! Om 14u30 stipt staan we in 

het vierkant om aan de namiddag te 
beginnen. 

  
   

 



KLEURPLAAAAAT 
kleur je leiding in! 

 

 



Volgende keer in ’t Polleke: 
 
BLOEMENVERKOOP 

 
AFSLUITFEEST 

 
DAG AAN ZEE 
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Tot volgend Polleke !

KSA Gent St Paulus
zegt:


