LEEUWKES ASTENE
Elaba leeuwkes, nog een aantal rondes voor we op het leukste, zotste, tofste
weekend gaan met jullie!!! Jullie zijn toch al geschreven, of niet? Zeker doen dan!
Hopelijk zijn jullie weer talrijk aanwezig zoals altijd :)
VELE GROETJES
Jullie ruimteleiders:
Emma, Victor, Rune, Jelle en Luna
16 februari - 14u tot 17u - Las Vegas
Vandaag ontvingen jullie ruimteleiders een
speciaal bericht! Er werd gevraagd of we
onze beste astronauten naar de ruimte
konden sturen en om van elke planeet een
steen mee te brengen naar de aarde. Wat
ze hiermee willen doen, is voorlopig nog
een mysterie...

23 februari- 14u tot 17u - Las Vegas
Dag astronauten, vandaag is het
vriendjesdag, wat dus wil zeggen dat jullie
allemaal zo veel mogelijk vrienden mogen
zoeken om allemaal massaal naar de ronde
te komen om superleuke spelletjes te
spelen en er een onvergetelijke ronde van
te maken. We verwachten jullie allemaal en
al jullie vrienden!

2 maart - 9u tot 12u - Paleastra
Dag liefste vrienden,
Er is geen twijfel mogelijk dat jullie echte
waterratten zijn, dus daarom gaan we deze
week eens een duik gaan nemen in het
zwembad van Deinze!
We spreken om 9u af aan de ingang van
de Paleastra. Gelieve hiervoor allemaal
2,50 euro mee te brengen.
Hou er rekening mee dat de jongens een
aansluitende zwembroek moeten
aanhebben en als er kinderen zijn die graag
hun zwembandjes meenemen of nodig
hebben, vergeet deze dan zeker niet mee te
geven!
9 maart - 9u30 tot 12u - Las Vegas
Vandaag ontvangen we jullie ‘s
voormiddags, want ‘s avonds is er het
leukste eetfestijn ooit: Ribs&Chips! We
zitten dan wel nog met een klein
probleempje: onze camion met alle ribbetjes
in is plots uit het niets verdwenen. We
vermoeden dat de Oetiwoetezen (kennen
jullie ze nog?) met hun UFO onze ribbetjes
gestolen hebben. Helpen jullie ons om ze
op tijd terug te krijgen?
Kom ‘s avonds zeker smullen! Meer
informatie op www.ksadeinze.be of op onze
Facebookpagina!

16 maart - GEEN RONDE
Na al dat onderzoek en amusement hebben
wij als ruimteleiders even een weekendje
rust nodig! We hebben de laatste tijd een
druk leven gehad als echte astronauten en
hebben nu wel nood aan een weekendje
vakantie. Rusten jullie ook maar eens goed
uit astronauten dan zijn jullie volgende week
weer in topvorm!

