Dolfijntjes
Liefste dolfijntjes, hier alweer een nieuw boekje voor de komende 5 weken, wij kijken er
alvast enorm naar uit!
(Mogen wij nog eens vragen aan de ouders om het hemd/sjaaltje van uw zoon/dochter te
naamtekenen zodat uw zoon/dochter deze zeker niet kwijtraakt? Alvast bedankt!)

23 maart - geen ronde (24 maart - Speelpark Kaandelpark)
Met spijt in het hart moeten wij meedelen dat er vandaag geen
ronde is, MAAR morgen staan wij een hele dag op het
speelpark in Deinze met ons eigen standje. Van 13u30 tot 17u
zijn wij te vinden in het Kaandelpark. Kom dus zeker een kijkje
nemen!!!
30-31 maart - weekend - ‘t Brielhof
Joepie! Deze
week is het weer
tijd voor een nieuw avontuur, we gaan namelijk
op astronauten weekend! Samen met de
leeuwtjes van Deinze gaan we een heleboel
toffe spelletjes spelen en leren we onze
leeftijdsgenoten van Deinze beter kennen.
Meer informatie kan u vinden op de brief. Tot
dan!
6 april - 14u-17u - Las
Vegas
Oh nee! Sneeuwwitje is in paniek! De kabouters zijn vandaag niet thuis
gekomen! Komen jullie ons helpen om uit te zoeken wat er gebeurd is?
Misschien zijn ze wel ontvoerd?! Maar het kan ook gewoon dat ze de
weg kwijt zijn...
13 april - 14u-17u - Las Vegas
Doornroosje heeft haar geprikt aan de naald van het spinnen wiel.
Door een vloek valt ze in een eeuwige slaap, niet alleen zij maar het
volledige dorp. Helpen jullie mee om het dorp en Doornroosje te
ontwaken uit hun eeuwige slaap?

20 april - 10u-13u - ‘t Brielhof - KOOKRONDE (gelieve €4 mee te brengen)
Deze week vliegen we in de kookpotten! De ideale kans om eens
jullie kookkunsten aan de leiding te tonen, wij zijn alvast erg
benieuwd of jullie de kookkunsten van Ratatouille kunnen
overtreffen. Gelieve €4 mee te brengen zodat we allerlei
lekkernijen kunnen kopen!

