De Wondere Wereld der Wetenschap
Zondag 24 maart

13u30 – 17u

Kaandelpark

Dag beste joro’s
Deze week is er geen ronde op zaterdag, maar jullie zijn wel
allemaal welkom op speelpark. Dit gaat door aan het
Kaandelpark (Mouterijdreef, 9800 Deinze).
Het speelpark opent zijn deuren van 13u30 tot 17u00. Kom
zeker eens een kijkje nemen, want naast onze stand kunnen
jullie ook nog tal van andere leuke dingen doen en als jullie
stempelkaart vol is, kunnen jullie bovendien ook nog een
lekkere verassing gaan afhalen.
Hopelijk zien we jullie daar!

Vrijdag 29 maart 19u – zondag 31 maart 13u
Dag joro’s, deze week gaan we op weekend! Pak maar
jullie valies en kom met ons mee. De brief is al
doorgestuurd en daarop staat alles wat jullie moeten
weten.
Tot op weekend!

Zaterdag 6 april

9u30-12u

Liefste Joro’s
Na een fantastisch weekend vliegen we er weer
helemaal in, met een kookronde! We gaan samen
heel wat lekkers maken en zien wie de beste chef
van de Joro’s is. We spreken af in het lokaal van
Deinze. Gelieve hiervoor €4, en jullie beste
kookkunsten mee te doen.
Tot dan!

Las Vegas

Zaterdag 13 april

14u – 17u

Las Vegas

Dag Joro’s! Na het overheerlijke eten van vorige week is
het tijd om weer wat te doen. Vandaag Vliegen we er in
met een spel dat we nog niethebben gespeeld dit jaar.
Namelijk een vuil spel! Zorg dat jullie zeker kleren aanhebben
die vuil mogen worden. Hopelijk zijn jullie met velen en word
het weer een superdag.

Zaterdag 20 april

14u – 17u

Las Vegas

Joro’s we zitten met een probleem…
Al onze materialen zijn op… we hebben geen
testbuisjes meer, geen stoffen om onze brouwsels te
maken en zelfs geen labjassen. Helpen jullie ons om
nieuw gerief te vinden?
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