LEEUWKES ASTENE
Liefste Leeuwtjes van Astene,
We reisden samen doorheen alle verschillende tijden en kwamen heel wat coole
dingen tegen. Als laatste periode gaan we samen even blik werpen op de toekomst…
Over de toekomst kunnen we nog niet heel veel schrijven en daarom bestaat dit
laatste boekje maar uit 2 rondes maar het beloven wel 2 supertoffe rondes te
worden!
Zaterdag 21 april – Van 14u tot 17u - Las Vegas Astene
Vandaag gaan we voor het eerst samen naar de toekomst. Het belooft heel
spannend te worden aangezien wij ook zelf nog
niets zeker weten over de toekomst! Wie weet
welke rare wezens of gekke uitvindingen ons pad
kruisen… Omdat alles nieuw en anders zal zijn in de
toekomst nodigden we maar liefst drie ‘special
guests’ uit die ons zullen bijstaan bij onze tocht
door de toekomst… Hopelijk kunnen zij ons goed helpen. Vergeten jullie allemaal
zeker niet om een witte (of andere licht gekleurde) T-shirt aan te doen die vuil
mag worden!
Zaterdag 28 april – Van 08u30 tot 18u – Station Deinze - €23
Vandaag is het de laatste keer dat we er
allemaal samen op uit trekken.. Maar niet
getreurd want het wordt een dag om
nooit te vergeten, we gaan namelijk met
zijn allen naar Plopsaland! De brief in
verband met deze uitstap vinden jullie
terug op de site en zal jullie ook via mail worden toegestuurd. Omdat we graag op
voorhand zouden willen weten wie ons gaat vergezellen vragen we jullie om jullie
zoon/ dochter in te schrijven voor woensdag 18 april via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed0LEE_BR2nb9nmLMHnrt5g_xvzf_OMLXKW-EAs_zQ5X_yg/viewform.

Wij hebben alvast genoten van het hele jaar samen met jullie en hebben nog heel
veel zin in deze twee laatste rondes! Hopelijk zien we jullie ook op kamp.
Groetjes van jullie liefste leiding
Hanne (0471276692)
Sarah (0486445528)
Bruno (0477549245)
Friedl (0494264960)

