
LEEUWKES ASTENE

Dag allerliefste Leeuwkes
De laatste rondes staan op het programma! Naar de ronde draag je best kleren die
vuil mogen worden en vergeet ook zeker geen koekje en drankje mee te brengen.
Wij kijken er enorm naar uit om er samen met jullie een knotsgek jaar van te maken
met als thema dit jaar: SURVIVAL. Het belooft dus een heel spannend jaar te
worden.

TOT DAN!!

Opgelet !!
We spreken dit jaar met de leeuwkes van Astene NIET af aan Las Vegas zoals
gewoonlijk. Aangezien we verschillende terreinen voor de verschillende bubbels
nodig hebben, spreken wij zeker nog de komende maanden af aan het speelpleintje
in de Breeschoot (kaart: route van Las vegas naar speelpleintje Breeschoot).

Het is ook verplicht uw kind voor één van de tijdslots in te schrijven voor de ronde,
zodat wij weten wie er komt en hoeveel kinderen er komen. Inschrijven kan u doen
via de link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ezaB34apskTd8D4BpOenlpnxQdBznMB3
b738faCN1yg/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ezaB34apskTd8D4BpOenlpnxQdBznMB3b738faCN1yg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ezaB34apskTd8D4BpOenlpnxQdBznMB3b738faCN1yg/edit?usp=sharing


Zaterdag  24 april 2021 - Speelplein
Breeschoot
GROEP 1: 13u tot 15u
GROEP 2: 15u30 tot 17u30

Deze zaterdag gaan we tie-dye doen!!
Breng dus zeker één of meerdere witte
t-shirts mee, dan geven we het samen
een mooi nieuw kleurtje. Tot dan!

Zaterdag 1 mei 2021 - Speelplein
Breeschoot
GROEP 1: 13u tot 15u
GROEP 2: 15u30 tot 17u30

Vandaag is jammer genoeg alweer de
laatste ronde. We hopen dat jullie veel
plezier gehad hebben dit jaar en veel
leuke herinneringen hebben opgedaan.

Voor deze laatste ronde laten we er nog
een laatste keer alle zottigheid uit.
Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig!!
Vergeet zeker geen vuile kleren aan te
doen ;)

Praktische zaken:

1. Vanwege COVID-19 zijn we extra voorzichtig met het organiseren van rondes. Hier
vinden jullie de algemene maatregelen die wij zullen toepassen tijdens de rondes en
de voorwaarden die nodig zijn om uw zoon/dochter te kunnen laten deelnemen aan
de ronde.

● Voorwaarden om mee te doen:
○ Behoort een lid tot een risicogroep? Dan mag die meedoen

aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouders,
voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of
mits toestemming van de huisarts. 

○ Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn
voor deelname) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan
mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die
betrokken is: leden, leiding, kookouders, enzovoort.

https://www.wallpaperflare.com/balloon-tie-dye-albuquerque-fiesta-mexico-adventure-hot-air-balloon-wallpaper-wukuq
https://www.pexels.com/nl-nl/foto/close-up-van-scrabble-tegels-die-de-woorden-the-end-vormen-2889685/


● Tussen de ouders en leiding moet social distancing bewaard worden.
We vragen hierbij een mondmasker te dragen.

● Als ouders vragen hebben, stellen ze deze best na de ronde als ze
gewacht hebben tot de meesten naar huis zijn.

2. Wij willen jullie ook nog eens aansporen om online aankopen zoveel mogelijk via
onze Trooper pagina te doen. Op deze manier geven jullie onze vereniging een klein
extra (financieel) duwtje in de rug, zonder 1 cent meer uit te geven! TIP: de ‘Trooper
bot’ is een extensie op Google Chrome die je hier automatisch mee helpt.
(https://www.trooper.be/nl/trooperbot)

3. Jullie kunnen ons ook zeker volgen op facebook: KSA Deinze-Astene, en op
instagram: KSA_Deinze_Astene om leuke foto’s van de rondes te zien.

4. Als laatste maken wij vanaf nu gebruik van een nieuw emailadres waarop jullie ons
altijd kunnen bereiken. Als jullie ons nodig hebben of vragen hebben, kunnen jullie
ons steeds contacteren via onderstaande gegevens:

Friedl Bonne - leeuwkesastene@ksadeinze.be - 0494 26 49 60

Leiding Leeuwkes Astene

Arthur Persoone

Margaux Van Eecke

Dara Vroman

Friedl Bonne
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