Dolfijntjes
Eerst en vooral wensen wij jullie allemaal een GELUKKIG NIEUWJAAR en
hopelijk wordt het een jaar vol KSA-pret!
6 januari – GEEN RONDE
Helaas Dofkes, zullen we jullie deze
week moeten teleurstellen want er is
geen ronde. Het is nog steeds
kerstvakantie en het nieuwe jaar is
zonder twijfel goed ingezet dus jullie
zullen zonder een weekje KSA ook wel
leuke dingetjes te doen hebben.
Terwijl kunnen verschillende van jullie
leiding dan studeren voor hun
examens, want zij hebben namelijk
geen kerstvakantie…
Geniet dus nog van jullie vakantie en dan zien we jullie graag volgende week
terug!
13 januari – 14u tot 17u – Las Vegas

We zijn terug Dolfkes! En deze week gaan we naar Noorwegen!
Dat heerlijk kerstgevoel is waarschijnlijk nog niet verdwenen en zoals jullie al
dan niet weten is Noorwegen het land van de rendieren. Deze week gaan jullie
dan ook op tocht met de rendieren en zijn er verschillende spannende dingen
die jullie te doen staan!
Bereid jullie dus maar voor weer een langverwachte, maar spetterende ronde!

20 januari – 14u tot 17u – Las Vegas
Elaba, hier zijn we weer!
Vandaag gaan we met onze
onderzeeër naar..............Atlantis!
De Atlantiërs zijn in gevaar!!!!!
Enge zeemonsters hebben hun
stad veroverd en nu zijn de beste
onderzoekers op zoek naar de
moedigste KSA'ers van de wereld
om hen te helpen. Daarom
dachten wij meteen aan de o zo
moedige Dolfijntjes!
Tot dan sloebers!
27 en 28 januari - filmfest – ’t Brielhof
Dag dag!
Dit weekend is het volop filmweekend bij de
KSA! Jullie zijn dan zowel zaterdag als zondag
welkom om gezellig samen een film te komen
kijken! Welke films we zullen zien maken we nog
niet meteen bekend, daarvoor zullen jullie zelf
een kijkje moeten komen nemen.
Jullie worden telkens verwacht aan het lokaal in
Deinze met 1 euro voor een versnaperingetje en
een drankje. Zaterdag zal dat van 9u30 tot
11u30 zijn en zondag van 10u30 tot 12u20.
Tot dan!
3 februari – 14u tot 17u – Las Vegas
Train jullie hersentjes al maar want vandaag is
het de tijd voor de ultieme KSA-QUIZ!!!
De leiding daagt jullie uit om mee te doen en
eens jullie goed verstand te testen. Als je zin hebt
om je eens te bewijzen, kom dan zeker af en ga
de uitdaging aan! Wij geloven alvast in jullie!
Tot dan slimmertjes!

