Leeuwkes Deinze
Hallo liefste leeuwkes, we zijn er weer met een nieuw boekje boordevol leuke
activiteiten. Hopelijk zijn jullie allemaal talrijk aanwezig zodat we er leuke zaterdagen
van kunnen maken. De smurfen hebben weer heel wat dingen voor jullie in petto.
16/02/2019

‘t Brielhof

14u-17u

HELPPP!! Gargamel heeft een drankje
uitgevonden zodat de smurfen enorm beginnen
groeien zodat ze zich moeilijker kunnen verbergen
in het bos. De smurfen zullen blijven groeien tot
ze zo groot zijn als mensen waardoor hun geheim
aan het licht zal komen. Jullie moeten met zen
allen ons komen helpen om deze tragedie te
voorkomen. Haast jullie voor het te laat is!!

23/02/2019

’t Brielhof

14u-17u

Hallo leeuwkes, vandaag staat er iets speciaals op de planning. Bij de smurfen is het
VRIENDJESDAG. Vandaag kunnen jullie vriendjes/vriendinnetjes die NIET in de KSA
zitten eens meekomen naar de ronde zodat zij ook eens weten wat jullie iedere
zaterdag
doen.
Dus
deze
namiddag
is
iedereen
welkom.

2/03/2019

PALAESTRA

9u30-12u

Vandaag hebben de smurfen iets heel leuk voor jullie
voorbereid. Voor de smurfen is het nu vakantie en
moeten ze dus niet werken in hun smurfendorpje. In
hun vakantie gaan de smurfen graag gaan zwemmen
en ze zouden het heel leuk vinden als jullie allemaal
mee kunnen komen. Gelieve allemaal 2,5€ mee te
nemen. Voor wie nog niet goed kan zwemmen:
gelieve bandjes mee te nemen

9/03/2019

Leiepoort Campus Sint-Hendrik
De smurfen organiseren vandaag samen met Jos De Vos een
overheerlijk eetfestijn voor alle kindjes, mama’s en papa’s,
familie en vrienden. Jullie zijn allen welkom op RIBS &
CHIPS!!! Voor meer informatie en de inschrijving kan je
terecht op onze site (ksadeinze.be). Hopelijk zijn jullie talrijk
aanwezig en kunnen we met zen allen genieten van de
fantastische ribbetjes 

16/03/2019

GEEN RONDE

Vandaag hebben de smurfen jammer genoeg geen activiteit voor jullie gepland. Na
het overheerlijke en geslaagde eetfestijn van vorige week heeft iedereen wel een
weekendje rust verdiend. We zien jullie graag volgende week terug 

