Dag lieve Leeuwkes
Na al veel supertoffe rondes achter de rug te hebben, hebben wij alweer wat
nieuwe voor jullie klaar! We nemen jullie verder mee in de spelletjeswereld en
zullen veel nieuwe spelletjes leren kennen. Jullie kunnen per week volgen
wanneer en waar we afspreken. Vergeet ook niet dat je elke ronde voorzien
bent van kledij die vuil mag worden en die jullie warm houdt. Ook een
vieruurtje is altijd handig om jullie grommende maagjes te vullen.
Tot zaterdag!
Zoë, Lowie, Rune en Dara
Belangrijke informatie:
- E-mailadres waarnaar jullie alle vragen/opmerkingen/…
mogen mailen is leeuwkesdeinze@ksadeinze.be
- Jullie kunnen ons ook steunen via Trooper. 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
Trooperbot installeren zodat jullie eraan herinnerd
worden wanneer je ons kan steunen ( Trooper.be )
- Bij dringende zaken/vragen kunnen jullie ons steeds
bereiken op volgende nummers:
-

Lowie De Keyser : 0499/61 26 06
Rune Wulteputte: 0498/54 23 24
Zoë Naessens: 0472/32 60 29
Dara Vroman:

- Nog een leuke datum om te omcirkelen in jullie agenda: van
25 tot 26 maart 2022 gaan wij op weekend! Meer
informatie volgt nog, maar houd alvast deze datum vrij. We
kunnen ook al verklappen dat het doorgaat in Zonnebeke
en dat we samen met de dolfijntjes (1-2e leerjaar in Astene)
daar één nachtje gaan overnachten. Het wordt zeker
superleuk!

15 januari - 14u tot 17u - @‘t Brielhof
We spelen een spel vanmiddag! Vandaag is er iets heel
erg gebeurd op de KSA: een moord. Er zijn 6 verdachten,
lukt het jou om uit te vinden wie de moord gepleegd
heeft? Om het spel te winnen, moet je tactisch zijn en
drie dingen over deze moord uitvinden:
1. Wie heeft het gedaan?
2. Met welk wapen?
3. Waar?
Als jij dit als eerste weet, ben je de beste detective en de winnaar van het spel!
Tot straks!

🦁
22 januari - 14u tot 17u - @’t Brielhof
Vandaag starten we onze levensweg. Jullie kunnen
zelf kiezen om een opleiding te volgen of direct het
werkveld in te gaan. Bij Levensweg zijn er
verschillende vakjes te vinden op het speelbord
met verschillende opdrachten waarbij je geld kan
verdienen! De speler met het meeste geld aan het
einde van het spel is de winnaar!

Komen jullie ons verslaan, want wij zijn als het ware de beste
Levensweg-spelers die er bestaan?!
Tot straks!

🦁

29 januari - … - @’t Brielhof
Dag leeuwkes
Kennen jullie Tetris al? Dat is een heel oud
computerspelletje die jullie mama en papa
waarschijnlijk vroeger gespeeld hebben. De
bedoeling is om de blokjes die je krijgt in elkaar
te laten passen en zo volle rijen te vormen
waardoor je punten kan verdienen. Helpen jullie
ons zoveel mogelijk punten te verzamelen?
Tot straks!

🦁
5 februari - 14u tot 17u - @’t Brielhof

Yesss het is weer ronde vandaag, we
spelen vandaag monopoly. Zo hoog
mogelijk aantal gooien en zo, zoveel
mogelijk geld verdienen. Kan jij goed met
geld omgaan? Bewijs het maar vandaag
Tot straks!

🦁

12 februari - 14u tot 17u - @ ‘t Brielhof

Vandaag spelen we Jungle Speed. het is
een soort van kaartspel waarin je heel snel
moet zijn. Misschien hebben jullie het al
eens gespeeld en weten dat het heel leuk
is. Zeker komen dus!!
Tot straks!

🦁

