Dag lieve Leeuwkes
Na al 5 supertoffe rondes achter de rug te hebben, hebben wij alweer 5 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 en Rune
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

13 november - 14u tot 17u - @‘t Brielhof
Vandaag wordt het een belangrijke en
spannende dag, want Netflix vroeg ons
om mee te doen aan de Leeuwtjes-editie
van ‘Squid Game’. Op basis van 6
verschillende spelletjes zullen we
uitmaken wie de grote winnaar wordt en
naar huis zal gaan met een grote prijs. Dit
wil je toch niet missen? Tot straks!

🦁

20 november - 9u30 tot 12u - @’t Brielhof
Dag Leeuwkes,
Vandaag is het de dag van het jaar: dé kerstrozenverkoop!
We trekken onze stapschoenen aan en gaan erop uit met
kerstrozen om deze deur aan deur te verkopen. Kleed je
lekker warm, want het kan al eens koud zijn in november.
Indien de mama’s of papa’s zich al willen verzekeren van
een witte of rode kerstroos voor maar 5,50 euro, kunnen
ze dit bestellen via het formulier op onze website
(https://ksadeinze.be). Zo moeten wij er eentje minder
verkopen he!
Tot straks!

🦁

27 november - 14u tot 17u - @’t Brielhof

Kennen jullie het spel ‘Wie is het?’ Ik
veronderstel van wel, maar nu spelen we ‘Wie
is het? EXTREME’.
Dit wil je niet missen! Tot straks!

🦁

4 december - 10u tot 12u30 - @‘t Brielhof
Hij komt, hij komt, die lieve goede sint… Ja
hoor, vandaag is het een zéér belangrijke
dag, want niemand minder dan Sinterklaas
en zijn roetpieten komen op bezoek! Zet
jullie beste beentje dus maar voor en wees
vandaag maar extra flink, want de Sint zal
voor alle brave kindjes iets lekkers
meenemen! Tot straks!

🦁

