WAT MET HET KSA-JAAR 2020-2021?
Beste ouders, leden en sympathisanten
Het coronavirus is helaas nog steeds in ons land en dit wil dan ook zeggen dat dit jammere gevolgen voor het
werkjaar 2020-2021 zal hebben. Wij hebben vele opties overwogen om het jaar zo normaal mogelijk te kunnen
laten doorgaan. Wij willen er alvast voor zorgen dat het opnieuw een spetterend KSA-jaar kan worden! Daarom
hebben wij hieronder voor jullie een brief uitgewerkt met alle nodige info voor de start van het jaar. Daarnaast
komen binnenkort ook de Krabbels online of kan je ze meekrijgen bij de inschrijvingen. Lees aandachtig deze
brief en als er vragen bij jullie oprijzen na het lezen kan je steeds terecht bij Hanne (0499/40.25.72) of Jaro
(0487/86.08.80).
Vele stevige KSA-groeten,
De leiding

WAT IS NIEUW?
We voeren vanaf dit jaar een verandering in onze werking door. Zo worden er vanaf september enkel nog
kinderen toegelaten vanaf 6 jaar. Dit om de groepen wat te verminderen qua aantal en de druk op de leiding te
verkleinen. Zo zal ook onze wachtlijst wat getemperd worden en hebben de kinderen een grotere kans om
volgend jaar te starten. Dit betekent dus dat de -12 takken een jaartje opschuiven. Volgend jaar zal de
Sloebertak bestaan uit geboortejaren 2013-2014. De PJKN-tak uit 2011-2012. En de JKN-tak uit 2009-2010.
Dit jaar beschikken we over 5 leeftijdsgroepen, ingedeeld volgens geboortejaar. Om alle misverstanden (o.a. met
het uniform) te vermijden, even een lijstje:
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INSCHRIJVINGEN
Ook zullen dit jaar de inschrijvingen anders verlopen. Andere jaren gaan we van huis tot huis om jullie kinderen
bij ons in te schrijven en zo leren ze op die manier dan ook de leiding kennen. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk
en voorzien we een coronaproof alternatief! Wij zouden in de week van 14 t.e.m. 18 september een
inschrijvingsweek plannen op KSA. De uren van ontvangst zullen elke avond dezelfde zijn, jullie zijn telkens
welkom tussen 18u en 21u. Zo georganiseerd dat op elke dag een andere tak welkom is. Op die manier kunnen
we het zo veilig mogelijk houden en komen er niet te veel mensen samen op één plaats. Hieronder lijsten we
even kort op hoe het concreet in zijn werk zal gaan en welke maatregelen we zullen treffen:
Zoals hierboven vermeld is op elke dag een andere tak welkom. Indien u kinderen heeft die in verschillende
takken starten dit jaar, hoeft u vanzelfsprekend maar op één avond te komen. Op dat moment kan je ook je
andere kinderen inschrijven. Zo hoef je niet meerdere dagen per week terug te komen. De leiding van de
desbetreffende tak zal ook aanwezig zijn zodat jullie even kort kennis kunnen maken en al jullie vragen aan hen
kunnen stellen. Hieronder lijsten we het schema even op:
Maandag 14/09: Sloebers (2013-2014)
Dinsdag 15/09: Piepjongknapen (2011-2012)
Woensdag 16/09: Jongknapen (2009-2010)
Donderdag 17/09: Knapen (2007-2008)
Vrijdag 18/09: Jonghernieuwers (2005-2006)
Wij verwachten van jullie dat jullie op de inschrijvingsavond een mondmasker aandoen en een eigen balpen
meebrengen. Zo wisselen we zo weinig mogelijk materiaal aan elkaar uit en zijn zowel jullie en wij voldoende
beschermd. De leiding zal ook handschoenen en mondmasker dragen om de inschrijvingsformulieren te
overhandigen. Uiteraard wordt er ook nog steeds voldaan aan social distancing. Ook zouden we telkens maar
max. 1 ouder toelaten per leiding die aanwezig is. Zo hopen wij veilige avonden te organiseren en een vlot verloop
te verzekeren.
Waar moet ik op letten?
•
•
•
•

Neem zeker een mondmasker mee, en probeer ook een eigen balpen mee te nemen
Volg de instructies van de leiding nauwkeurig op!
Kom alleen, dus niet met kinderen/echtgenoten …
Hou op voorhand al alle nodige informatie bij de hand (contactgegevens ouders, huisarts, belangrijke
medicatie, allergieën, tijdstip van laatste tetanusvaccinatie)

ACTIVITEITEN OP ZONDAG
Voor de gewone zondaagse KSA activiteiten kunnen we jullie helaas nog geen info mededelen. Wijzelf hebben
van hogeraf ook nog geen duidelijke regels gekregen hieromtrent. Van zodra we hierover meer weten, laten wij
jullie uiteraard per direct iets weten via Gimme en onze website; hou dus zeker onze communicatieplatformen
in de gaten! Wij hopen natuurlijk wel van harte dat de activiteiten normaal van start mogen gaan in september
mits de nodige maatregelen.
Indien het werkjaar wel gewoon zou kunnen doorgaan, starten we dit jaar op zondag 20 september. Dit is een
latere datum dan vorige jaren maar zo hebben we meer tijd om alles correct te kunnen voorbereiden.
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STREEKBIERENAVOND
Helaas is het nu niet zo vanzelfsprekend om in deze tijd in onze lokalen een evenement te laten doorgaan
aangezien wij hiervoor niet over voldoende ruimte en middelen beschikken. Daardoor kunnen wij jullie
veiligheid niet optimaal garanderen; wij kunnen een streekbierenavond niet coronaproof organiseren. Hierdoor
zijn wij genoodzaakt om het openingsevenement voor dit jaar, met veel pijn in het hart, af te gelasten.
Aangezien dit voor ons een financiele krater is, ook al omdat spaghettiweekend en kampmaaltijd niet zijn kunnen
doorgaan, hebben wij beslist een alternatief te voorzien. Dit alternatief is: onze streekbierpakketten! Een mand
vol gevuld met heerlijke streekbieren, frisse aperitiefjes en non-alcoholische dranken: kortom, voor ieder wat
wils! Wij zorgen ervoor dat deze voor jullie klaar staan in het weekend waarop streekbierenavond normaliter
zou zijn doorgegaan. Dat is het weekend van 25-27 september. In dit weekend zullen wij onze
streekbierpakketen lanceren. Drie weken daarvoor komen de inschrijvingen hieromtrent online. Jullie kunnen
online (via Gimme of email) streekbierpakketten bestellen die dan in het bovengenoemde weekend klaar zullen
staan voor ophaling op onze KSA. We hopen dat jullie begrip kunnen opbrengen voor deze situatie en dat onze
pakketjes jullie even veel kunnen bekoren!
Meer info over deze actie zal nog online verschijnen!

Wij hopen dat we met deze brief al jullie vragen hebben kunnen beantwoorden en dat het toch voldoende
duidelijkheid brengt in deze verwarrende tijden. We weten dat het ook nu opnieuw heel wat aanpassing vergt
maar samen komen we er zeker en vast doorheen! Wij staan alvast te popelen om jullie vanop afstand te
ontvangen!
Lieve groetjes en keep it safe,
De leiding

3

