De Wondere Wereld der Wetenschap
Zaterdag 16 februari

16u30 – 19u

‘t Brielhof

Dag joro’s! Deze week gaan we een klein beetje veranderen van
carriere, we zijn vandaag geen wetenschappers meer maar
koks! We spreken af in het lokaal van Deinze om samen een
mooi gerechtje klaar te maken dat we dan natuurlijk ook zelf
allemaal gaan opeten!

Zaterdag 23 februari

14u – 17u

Las Vegas

Joepie! Deze zaterdag is het vriendjesdag, jullie mogen dus voor
een keer allemaal een vriendje meenemen naar de KSA. We spelen
zoals elke week weer super leuke spelletjes dus overtuig jullie
vriendjes maar ons eens mee te komen naar een ronde!

Zaterdag 2 maart

12u30 – 18u

Station Deinze

Beste Joro’s
De wetenschappers veroverden reeds land, de lucht en de zee, nu zullen wij het ijs
veroveren! Vandaag gaan we schaatsen in de Kristalijn in Gent samen met de Joro’s van
Deinze. Herhaal dus maar alles wat jullie dit jaar geleerd hebben om de Joro’s van Deinze te
imponeren met jullie kennis! Op de schaatsbaan is het belangrijk dat jullie handschoenen
meehebben om ongelukken te vermijden, handschoenen zijn dus VERPLICHT. Een sjaal en
een muts zijn altijd handig om niet koud te krijgen. Voor deze ronde zijn de uren wat anders,
we spreken af om 12u30 in het station van Deinze, zo kunnen we vlot onze trein halen. De
terugkeer is voorzien om 18u, opnieuw in het station van Deinze. Deze ronde vragen wij een
kleine bijdrage van jullie om openbaar vervoer en toegang tot de schaatsbaan te betalen,
hiervoor rekenen wij 10 euro.
Nog even samenvattend:
Praktische info:
 Afspraak om 12u30 in het station van Deinze, terugkeer om 18u op dezelfde plaats.
 De prijs van deze ronde bedraagt 10 euro
Wat je zeker moet meebrengen:
 10 euro, cash en liefst gepast
 HANDSCHOENEN (eventueel nog muts en sjaal)

Zaterdag 9 maart

9u30 – 12u

las vegas

Dag Joro’s,
dit weekend is een speciaal weekend,
want wij organiseren ‘Ribs & Chips’. Dit
is een ribbetjesfestijn met
kinderanimatie waar jullie allemaal voor
zijn uitgenodigd ( meer informatie op
www.ksadeinze.be of op onze
facebookpagina), maar hierdoor zal de
ronde dus plaatsvinden van 9u30 tot
12u.
Voor vandaag hebben we weer tal van
spannende experimenten en proefjes in
peto. Zijn jullie ook al zo benieuwd?
Tot straks?
Zaterdag 16 maart
Dag lieve joro’s
Deze week zullen wij jullie moeten teleurstellen, want er is jammer genoeg geen ksa. De
leiding gaat er een weekendje tussenuit zodat we volgende week weer terug zijn met nog
leukere, zottere en betere spelletjes
Tot volgende week!

Handige info over de Leiding
Sam
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Hanna
Ibe
Jules

Tel: 0477 41 61 68
Tel: 0477 54 92 45
Tel: 0494 54 25 06
Tel: 0490 42 43 74
Tel: 0497 91 26 88

Email: sam.coppens5@gmail.com
Email: brunolippens2@gmail.com
Email: hanna.v.autreve@gmail.com
Email: ibe.bonne@gmail.com
Email: Julesvangele@gmail.com

