Beste leden en ouders
De examens zijn voorbij en dus starten we aan het tweede deel van ons werkjaar. Hou jullie mail zeker
goed in de gaten, want er komt onder andere nog een brief in verband met het ksa-weekend aan!
Graag nodigen wij jullie allemaal uit voor de jaarlijkse ouderavond op 17 februari. Op deze avond kan
u genieten van een overheerlijke maaltijd gevolgd door optredens van onze leden. Meer info vinden
jullie op de website en via deze weg kan u zich ook inschrijven https://ksadeinze.be/ouderavond
Op zaterdag 17/02 houden we in de voormiddag ook een generale repetitie voor het optreden. Indien
uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn op ouderavond, mag hij/zij gerust naar deze repetitie komen.
We hebben nog helpende knutselhanden nodig!

Zaterdag 10/02 – lokaal Astene (recht tegenover de kerk) – 17u tot 19u
Vanavond houden we een heuse kinderdisco in het lokaal in Astene samen met al jullie
leeftijdsgenootjes in de KSA. Het belooft een zot feestje te worden met goede muziek, lekkere hapjes
en lekkere drankjes. Graag zouden wij wel graag hebben dat iedereen 1 euro meeneemt en kleren
aandoet waarin hij/ zij vlotjes al zijn dansmoves kan tonen.

Zaterdag 17/02 – VTI DEINZE – 11u tot 13u
De Italiaanse kunst staat bekend om zijn authentieke
schoonheid. Italië was vroeger zelfs hét kunstland ter
wereld, denk maar aan de beroemde schilder Michelangelo
en zijn prachtwerk in de sixtijnse kapel in Vaticaanstad of de
uitvinder Michelangelo die de wereld tot op de dag van
vandaag verbaasde met zijn werk. Daarom gaan we vandaag
dus ook jullie acteerprestaties onder de loep nemen en
kijken we wat jullie in jullie mars hebben.
Het is belangrijk dat jullie hier zeker aanwezig zijn als jullie
op onze ouderavond willen meedoen aan het toneeltje.
Tot dan!

Zaterdag 24/02 – GEEN RONDE
Deze week gunnen we jullie eventjes rust. Wij, de
maffialeiders moeten namelijk naar een groot congres
waarbij alle maffia uit de hele wereld samenkomt om
uuuuurenlang te vergaderen. We bespreken daar
verschillende zaken, wat soms leidt tot hevige discussies
en wie weet wel een gevecht. Maar geen nood, we staan
er voor bekend 1 van de beste maffia’s te zijn ter wereld
en dus komen we zeker terug volgende week voor een
nieuw avontuur!

03/03 – ’t Brielhof – 14u tot 17u
Beste joro’s
Vandaag is het voor het eerst in een lange tijd nog eens een gewone
ronde. Wij verwachten jullie dus om 14u aan ons lokaal in Deinze om
nog eens een super tof maffiaspel te spelen. Ik kan jullie nog niet meer
vertellen dan dat het een enorm tof spel zal zijn, maak dus zeker dat
jullie erbij kunnen zijn!
Hopelijk zien wij jullie straks!
10/03 – ’t Brielhof – 14u tot 17u
Dag Joro’s,
Vandaag gaan wij jullie maffiavaardigheden nog eens op de proef stellen. Wat jullie precies zullen
doen, vertellen wij jullie nu nog niet, maar zorg er zeker voor dat jullie jullie beste beentje voor kunnen
zetten in een opnieuw fantastisch maffiaspel.
Tot dan!

Als laatste zouden wij jullie graag al meedelen dat er ook al een weekend gepland staat. Dit weekend
zou doorgaan van 16 tot 18 maart, noteer het dus alvast in jullie agenda.
Verdere informatie volgt binnenkort!
Groetjes van jullie leiding!

