Dolfijntjes
Dag lieve dolfijntjes!
Dit jaar zal het weer een super jaar zijn, waarin jullie elke week een nieuw beroep
zullen uitproberen. Doe best kleren aan die vuil mogen worden en vergeet zeker niet
om een koekje en een drankje mee te nemen naar de rondes. Wij hebben er alvast
super veel zin in om samen met jullie de wereld van beroepen te ontdekken!
Groetjes, de dolfijntjes leiding!

Zaterdag 15 januari 2022 - 9u tot 11u - Locatie: Las Vegas
Jos de vos heeft per ongeluk de broodkruimels van Hans en Grietje
opgegeten. Hij voelt zich schuldig en probeert zo snel mogelijk een brood
te maken. Helpen jullie hem het juiste recept te vinden zodat Hans en
Grietje hun weg terug vinden?

Zaterdag 22 januari 2022 - 14u tot 17u - Locatie: Las Vegas
Gisteren was er een ufo gespot, dus willen we naar de ruimte
gaan als astronauten om eens hallo te zeggen tegen onze
buitenaardse vrienden. We hebben hier wel nog een ruimteschip
nodig. Helpen jullie ons de onderdelen hiervoor te verzamelen?

voor

Zaterdag 29 januari 2022 - 14u tot 17u - Locatie: Las Vegas

Jos de Vos heeft morgen bezoek en heeft alvast een
cadeau gekocht voor zijn gasten, maar het probleem is dat
er wat vertraging is bij de levering en het dus te laat zal
toekomen. Misschien als wij een handje helpen, dat we er
alsnog voor kunnen zorgen dat het pakketje op tijd
geleverd wordt. Zet jullie dus maar schrap, want vandaag
worden we echte postbodes.

Zaterdag 5 februari 2022 - 14u tot 17u - Locatie: Las Vegas

Vandaag kruipen we in de huid van een piloot! We gaan
namelijk heel de wereld rond reizen in onze eigen
Dolfijntjes jet. De piloot heeft wel één probleempje: de
copiloot is ziek en de piloot heeft aan ons gevraagd of we
hem willen helpen het vliegtuig te besturen.
Gaan jullie mee op dit vliegavontuur?

CONTACTGEGEVENS

E-mail: dolfijntjes@ksadeinze.be
Estée Vandenbussche: 0470 28 43 76
Kato Van de Voorde: 0468 28 72 60
Lucas Rombauts: 0468 31 88 27
Romanie Vercruysse: 0491 59 72 61
Sander Vanden Heede: 0479 39 68 80

Graag willen wij jullie nog eens aansporen om gebruik te maken
van onze Trooper. Met Trooper kan je online je inkopen doen
waarbij je onze vereniging een extra financieel steuntje in de rug
geeft zonder er zelf iets extra voor te betalen.
Maak kennis met ‘Trooper bot’ want hij zal je dit allemaal helpen
onthouden.
(neem een kijkje op: https://www.trooper.be/nl/trooperbot)
Succes!

