Leeuwtjes Astene
Liefste leeuwtjes van Astene,
Samen zetten wij onze tijdreis verder en zo komen wij terecht in de nieuwste tijd. Doorheen
deze rondes zullen jullie heel wat te weten komen over deze nieuwste tijd maar hierbij is het
wel belangrijk dat jullie altijd kleren aanhebben die vuil mogen worden. Ook mogen jullie
steeds een vieruurtje en een drankje meenemen.

Op zaterdag 17 februari 2018 houden wij met de KSA ook een
groot feest. Iedereen van jullie is samen met jullie mama,
papa, oma, opa, broer, zus… uitgenodigd om te genieten van
een heerlijke maaltijd. Achteraf kan iedereen genieten van een
circusshow gebracht door de kinderen zelf. Inschrijven voor
deze
supertoffe
avond
kan
via
https://ksadeinze.be/ouderavond.
Ook willen wij al even melden dat wij het weekend van 16-1718 maart, er samen op uit trekken. Het zou dus leuk zijn moest
iedereen dit weekend reeds vrijhouden. Meer info hierover
volgt nog...

Zaterdag 10 februari 2018 - 17u tot 19u - Lokaal
Astene - 1 euro meenemen!
Na vorige week hard geoefend te hebben voor
onze ouderavond, is het weer even tijd om te
ontspannen. 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 februari 2018 - 10u15 tot 11u15 - VTI Deinze
Vandaag is het zover. Het is ouderavond en wij gaan nog een laatste keer voor de
belangrijke avond samenkomen zodat we zeker klaar zijn voor de grote show!
Iedereen die mee doet aan het toneeltje dat we gaan opvoeren moet vandaag
zeker nog eens naar de ronde komen zodat we de laatste details op orde kunnen
zetten!
Via deze link kunt u zich inschrijven voor de ouderavond:
https://ksadeinze.be/ouderavond

Zaterdag 24 februari 2018 - Geen ronde
Dag leeuwtjes, deze week is er geen ronde omdat
we na het grote succes en harde werk van
ouderavond even op adem moeten komen en
rusten. Op deze manier kunnen we er volgende
week allemaal terug volledig invliegen! Zorg dus
maar dat jullie goed zijn uitgerust tegen volgende
week!

Zaterdag 3 maart 2018- 14u tot 17u - Las Vegas
Dag stoere leeuwtjes, we zijn samen in de Nieuwste
Tijd belandt. We zijn in het jaar 1914 dit betekent
dus, het begin van Wereldoorlog I. Doordat we ons in
het midden van een oorlog bevinden tussen de
Duitsers en de Geallieerden moeten we vluchten,
maar onze teletijdmachine is door een bombastische
bom kapot gegaan. Het doel van vandaag is onze
teletijdmachine repareren terwijl we ons in de oorlog
bevinden. Dus raap al je goede moed samen en kom
de leiding helpen!!!

Zaterdag 10 maart 2018- 11u tot 14u - Brielhof
Lokaal Deinze (4 euro)
Na onze lastige strijd van vorige week hebben de
soldaten en de leiding wel een hongertje gekregen.
Omdat we dat zo goed hebben gedaan vorige week
gaan we deze week uitgebreid voor onszelf koken
en kan je je als echt kok of kokkin komen bewijzen.
Vergeet je schort en 4 euro zeker niet anders geen
eten voor deze soldaat! Tot dan!

Friedl: 0494 26 49 60
Hanne: 0471 27 66 92
Sarah: 0486 44 55 28
Bruno: 0477 54 92 45

