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Liefste Leeuwkes

Een nieuw jaar staat voor de deur, en wat voor één belooft dat te worden! Na een woelige
paar jaren met dat vuile coronabeestje lijkt dit opnieuw het eerste volledig coronavrije jaar en
daar hebben wij enorm veel zin in! Iedere week staan wij klaar voor jullie om knotsgekke
spelletjes te spelen, te ravotten, te lachen en samen de mooiste avonturen te beleven.

Overtuigt dit je nog niet? Dit jaar heeft jullie leiding contact opgenomen met enkele
superhelden, zij hebben allemaal hulp van ons nodig! Er zijn zodanig veel helden die hulp
nodig hebben, het is bijna niet meer te tellen. Wekelijks helpen we iemand verder, van
spiderman tot batman!

Ook nog wat praktische informatie:

● Communicatie gebeurt steeds via het e mailadres leeuwkesdeinze@ksadeinze.be
Voor dringende zaken kan je ons contacteren:
Kato (banverantwoordelijke): 0468 35 36 96
Emiel: 0468 46 68 79
Sam: 0477 41 61 68

● zorg ervoor dat je steeds kleren aan hebt waarin je goed kan ravotten (lees: die dus een
beetje vuil kunnen worden) en die je ook warm houden! Een vieruurtje en een drankje is ook
altijd leuk om dat grommende maagje te sussen na al het ravotten.

● We zouden ook graag een WhatsApp-groep aanmaken met alle ouders van de Leeuwkes.
Omwille van de GDPR-wetgeving moeten wij toestemming vragen om jullie toe te voegen in
de groep. Indien u hier interesse in heeft, kan u dit laten weten via mail met het
telefoonnummer. Alle communicatie zal ook steeds via mail verlopen dus in deze groep zitten
is zeker niet noodzakelijk, maar voor kleine reminders en dergelijke is dit een handig
extraatje.

● Trouwens! Wij zitten op Trooper, kennen jullie dit
al? Dit is volledig gratis: wanneer jullie online iets
bestellen op een website die door Trooper
geregistreerd is, krijgen we een percentage van
jullie aankoop zonder dat jullie iets extra moeten
betalen. Een win-win dus! Je kan ook de Trooper
Bot installeren zodat jullie er automatisch aan
herinnerd worden wanneer je ons kan steunen (
Trooper.be ).

En extra informatie:
● Ons weekend bestaat uit 1 overnachting en

zal doorgaan in het weekend van 17 maart van zaterdagvoormiddag tot
zondagmiddag. Meer info volgt in een brief.. Dit is samen met de Dolfijntjes van
Astene (1e, 2e leerjaar).

● Ons kamp gaat door in Sint-Huibrechts-Lille van 19 augustus tot 23 augustus 2023.

Tot binnenkort!
Kato, Emiel en Sam

mailto:leeuwkesdeinze@ksadeinze.be
http://trooper.be


Zaterdag 14 januari 14u - 17u ‘t Brielhof

Thor is de god van de donder en voorheen de heerser van
Asgard. Hij is de bekendste Asgardiaanse strijder en gebruikt
Mjolnir, een mythische hamer betovert door Odin, zijn vader, om
het kwaad te bestrijden. Met zijn hamer kan hij bliksemschichten
maken. Door de gestegen energieprijzen kan Thor momenteel
zijn hamer niet meer gebruiken. Wij moeten Thor helpen om zijn
kas te spijzen en dit doen we door samen met hem te strijden
tegen de kwaadaardigste goden van de Vikingen. Komen jullie
meehelpen?

Zaterdag 21 januari 14u - 17u ‘t Brielhof

Captain America: de man waarmee het allemaal begon;
Hij stelde de avengers samen en leid elke missie naar
een goed einde. Hij is ook degene die het leven van
anderen voorstelt op zijn eigen leven en dus alles
ervoor over heeft om mensen te helpen. Jammer
genoeg wordt Captain America al een beetje ouder en
is hij dus op zoek naar een vervanger. Daarom gaan
jullie een strijden om te kijken wie voldoet aan alle
voorwaarden van Captain America. Zorg dat jullie fit
staan!

Zaterdag 28/01 en/of Zondag 29/01 10u - 12u ‘t Brielhof

Vandaag doen wij een keer iets anders. Jullie
kunnen op zondag en/of op zaterdag komen om een
film te kijken samen. Trek allemaal jullie chilloutfit
aan en geniet van een leuke film. Jullie brengen 1
euro mee. Daarvoor kijgen jullie een knabbeltje en
een drankje voor tijdens de film. Zien wij jullie daar?
Groetjes jullie liefste leiding



Zaterdag 4 februari 14u - 17u ‘t Brielhof

Iemand is binnengedrongen in Wakanda en heeft
vibranium (een heel sterk en zeldzaam metaal)
gestolen. Black Panther, de beschermer van Wakanda
heeft al overal gezocht waar hij zou kunnen zijn, maar
hij kan hem maar niet vinden. Een ding weet hij wel
zeker, de dief is nog steeds in Wakanda. Helpen jullie
hem om de dief te vinden en hem te vangen? Hij
verwacht zoveel mogelijk hulp.

Zaterdag 11 februari zie brief                                         Kristalijn Gent

Zoals jullie waarschijnlijk al kunnen zien aan de locatie gaan wij
allemaal samen gaan schaatsen. Dit zal een hele leuke dag
worden dus zorg vooral dat je dit niet mist. Vergeet zeker en vast
jullie handschoenen niet maar dat zal ook wel nog eens in de brief
worden meegedeeld. De brief zullen jullie de komende weken in
jullie mail zien toekomen. Dus verdere info volgt nog. Groetjes
en hopelijk tot dan!!!


