Joro Astene 2017-2018 presenteert:

Joro
Sapiens
Het beloven weer spannende
weken te worden, binnenkort staan
onze circusact op het programma
en daar zullen we goed voor
moeten oefenen. Ook zullen we de bossen in Astene onveilig maken tijdens onze
stoere bosspellen.
Wat onze allerliefste Jorosapiens van de volgende vijf rondes kunnen verwachten
lees je hieronder. Hopelijk allemaal tot op de rondes!

10 februari/17-19u/@Las Vegas/ €1
meebrengen
Deze week staat er een heuse kinderdisco op
het programma! Trek je dansschoenen maar
aan want wij gaan er een super leuk feestje
van maken. Breng ook zeker €1 mee voor een
hapje en een drankje op de dansvloer!

17 februari/ OUDERAVOND / @VTI
Deinze
Vandaag is het eindelijk zover, en kunnen we
na vele repetities onze circusact voorstellen.
Graag vragen wij iedereen die meedoet met
ons toneeltje van 12u-13u aanwezig te zijn in
het VTI om nog een laatste keer te oefenen.
Inschrijven voor ons heerlijk buffet kan via
https://ksadeinze.be/ouderavond

24 februari / Geen Ronde
Helaas hebben we vorige week tijdens onze
circusact een spierverrekking opgelopen.
Hierdoor moeten we deze week wat
recupereren, waardoor er helaas geen ronde
is.

3 maart/14u-17u/ @Las Vegas.
Inmiddels zijn we allemaal reeds terug gezond
verklaard door meneer docteur en staan wij
alvast wederom te popelen om jullie te mogen
ontvangen om samen met jullie het bos weer
over te nemen van de (al dan niet) gekomen
ongewenste bezoekers. Allen op post dus!
10 maart/ 14u-17u/ @Las Vegas
Vandaag trekken we er weer op uit in de
wouden van Astene, breng jullie goed humeur
en alertheid zeker mee! Jullie stamleiders zien
het alvast zitten...

Het is toegelaten om uw zoon/dochter een koek en drankje mee te geven voor
tijdens de ronde. Gelieve wel geen frisdrank en/of snoepen mee te geven.
Graag zouden wij willen vragen om uw zoon/dochter altijd vuile kleren aan te laten
doen om naar de rondes te komen.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen
met ons via onderstaande gegevens.
Data weekend: 16/03 - 18/03, meer info volgt nog!

