BOEKJE 5 Leeuwkes Deinze 2018
Hallo beste leden!!!
Hier zijn we weer met wat nieuwe rondes. We hebben ons al super geamuseerd dit jaar en
graag willen we dit verder zetten! Hieronder vind je het overzicht van de volgende 5 rondes.
Voor de rondes draag je best altijd vuile kleren. Een koek en drankje breng je ook best mee
in een rugzakje, wij voorzien voldoende tijd om dit op te eten.
Hopelijk tot dan!!!!!

Zaterdag 10 februari – DISCO: 17u-19u
@KSA-lokaal Astene
Het is tijd om een feestje te bouwen!
Samen met alle groepen van -12 geeft de
KSA een discofeest. Wat we allemaal gaan
doen, kunnen we jullie nog niet vertellen
maar we weten al 1 ding: het gaat leuk
worden!
Ook kunnen we jullie al laten weten dat je
best €1 mee neemt naar de ronde.
Tot dan, partyharders!!!
Zaterdag 17 februari – OUDERAVOND:
10u15-11u45 @refter VTI Deinze
Deze zaterdag organiseren we onze
jaarlijkse Ouderavond en jullie zijn allemaal
uitgenodigd. Vraag dus allen jullie lieve
mama en papa mee om te komen genieten
van onze heerlijke ribbetjes, vis of
vegetarische maaltijd. Na het eten zullen
jullie ook het beste van jullie geven in een
kleine show. Plezier gegarandeerd dus!
Om de show tot een goed einde te brengen,
worden jullie in de voormiddag verwacht in
het VTI. Dan houden we een generale
repetitie. Jullie worden om 10u15
verwacht.
Ohja, vergeet niet jullie ouders te smeken
om te komen kijken en genieten van het
lekkere eten! Inschrijven kan via
www.ksadeinze.be en jullie zijn allen
welkom vanaf 18u.

Tot dan, lieve kindertjes!
Zaterdag 24 februari – GEEN RONDE
Heeeeeeeeeeelp, er is geen ronde deze
zaterdag. Wat nu te doen?!?! Wel, jullie
kunnen eens jullie kamer opkuisen en alvast
uitkijken naar de volgende ronde!

Zaterdag 3 maart – ZWEMRONDE: 14u17u @Palaestra
We hervatten onze reis door de tijd en
houden halt bij ijstijd. Brrrrrrrrrr, het is
koud en de hele wereld bestaat uit ijs.
Maar wat te doen als al het ijs smelt?
Daarom willen we jullie voorbereiden en
gaan we samen zwemmen. We spreken af
aan de inkom van de Palaestra in Deinze.
Wat hebben jullie allemaal nodig:
zwembroek, handdoek en eventueel
zwemgerief zoals zwembandjes, een
duikbril, …
Vergeet niet €1,50 mee te nemen.
Tot dan!
Zaterdag 10 maart – 14u-17u @’t Brielhof
Aaaaaaaaargh lieve leden!! Deze week zijn
we terechtgekomen in de tijd van de
piraten! Ze zien ons schip naderen dus we
gaan ons moeten verdedigen. Afspraak aan
schip ’t Brielhof. Land in zicht!
Schip ahoy, maatjes!

Ook hebben wij nog een weekend gepland met jullie! We kunnen al zeggen dat het weekend
zal doorgaan van 24 tot 25 maart, zodat je dit al in de agenda kan aanduiden. We sturen
binnenkort nog een brief met alle informatie.
Als jullie ons nodig hebben, kunnen jullie ons steeds contacteren via onderstaande
gegevens:
Dara:
Lars:
Romanie:
Yoni:

0479/70 96 56
0494/81 05 03
0491/59 72 61
0473/23 96 83

dara.vroman@gmail.com
vdclars@gmail.com
romanie.vercruysse@gmail.com
yoni.quackelbeen@gmail.com

