
KSA Scherpenheuvel
Beste ouder

Dit is een brief met wat “boodschappen van algemeen nut”.

Op Facebook bestaat er een groep, genaamd ‘KSA Scherpenheuvel (ouders +
leiding)’. Die groep is bedoeld voor de ouders van leden van KSA Scherpenheuvel.
Wij (leiding en hoofdleiding) posten daar reminders, vragen, brieven,
rechtzettingen moest er iets fout gelopen zijn... Jullie kunnen er ook vragen stellen
aan ons of aan andere ouders. De groep vormt dus een snel en gemakkelijk
communicatiemiddel. Word zeker lid, mocht je dat nog niet zijn!

Elke zondag wordt er om 16u tijdgemaakt voor een 4-uurtje, waar je kind een
drankje en zakje chips krijgt. Hiervoor maken wij gebruik van drankkaarten. Een
drankkaart kost €10 en gaat minstens 8 zondagen mee (indien je kind bv alleen
iets drinkt, gaat ze langer mee). Geef je kind dus zeker €10 mee volgende week,
als hij/zij een 4-uurtje wil op zondag.

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over ons KSA-plein en waar de toekomst
van KSA Scherpenheuvel zich zal afspelen. Achter de schermen zijn wij
onafgebroken bezig met het hele gegeven. We beseffen dat wij al een hele tijd niet
meer open gecommuniceerd hebben naar jullie toe over hoe het nu juist zit.
Zoals je merkt, gaat de KSA voorlopig nog altijd door op het plein, ook al is het al
enkele jaren verkocht. Het plan om te verhuizen is ondertussen al een paar keer
doorgeschoven, mede dankzij de flexibiliteit en sympathie van de nieuwe eigenaar.
Het plan is nu om te verhuizen in februari 2023. De KSA zou dan tijdelijk zijn thuis
hebben in containers aan de site van het skatepark en het vroegere zwembad.
We hebben dan ook dringend nood aan nog een paar containers (zowel woon als
opslag units). Het netwerk van de leidingsploeg reikt natuurlijk niet oneindig ver.
Moesten jullie ons dus op een of andere manier kunnen helpen met het bekomen
van een container, mag je ons direct contacteren. De KSA dankt u!

Als laatste nog een reminder om de inschrijving van jouw lid in orde te
brengen, indien dat nog niet is gebeurd. De inschrijvingsfiche kan je gemakkelijk
op onze website invullen. Inschrijving is pas definitief na het invullen van die fiche
én storting van het lidgeld (€35 op rekening BE32 0882 3028 8402, met
mededeling “naam lid + inschrijvingsgeld”). 
Ook hebben wij, met de GDPR-wet, jouw expliciete toestemming nodig om foto’s
van je kind te mogen gebruiken. Indien je nog geen formulier voor dit jaar hebt
getekend, kan je er altijd een vragen aan iemand van de leiding.

Groetjes
De leiding
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