
eeuwkes Deinze
Dag Leeuwkes

Jammer genoeg is dit het laatste boekje van dit werkjaar :-(  Het was
ongetwijfeld een fantastisch jaar boordevol leuke avonturen. Laten we er samen
nog twee weken het beste van maken! We sluiten het jaar mooi af met een leuke
laatste ronde en een onvergetelijk kamp deze zomer!

Vele groetjes en tot dan :-)
Victor, Astrid, Luna

Zaterdag 24/04-14u tot 17u-@Brielhof

Ken je het verhaal van de 101
dalmatiërs? Mamahond en papahond
zijn uitgenodigd voor een
hondenfeestje en vragen ons op hun 99
puppy’s te babysitten. Wij hielpen graag
en letten dus even op de puppy’s. Even
tellen: 1, 2, 3,... 50, 51, 52,... 96, 97, 98. Oh
nee we zijn een puppy verloren! Helpen
jullie ons om de puppy terug te vinden
voor zijn ouders hier zijn?



Zaterdag 01/05 - 14u tot 17u - @kinderboerderij

Helaas is het vandaag al de laatste ronde van
dit jaar … Maar wees niet verdrietig: we maken
er iets leuks van! Dit jaar sluiten we af met een
leuk en leerrijk bezoek aan een
kinderboerderij! Meer info vinden jullie in de
brief die jullie via mail kregen.

ZOMERKAMP: De leeuwkes van Deinze gaan samen met de Dolfijntjes uit
Astene op kamp van 18 augustus 2021 tot en met 22 augustus 2021. Meer info
volgt later in de zomervakantie.

Maatregelen coronavirus
Onze rondes mogen terug doorgaan in bubbels van maximaal 10 personen
(exclusief leiding) in open lucht. Dat alles zonder social distancing, maar de
leiding draagt wel een mondmasker (zie aangepaste werking in andere mails).
We willen wel vragen om de onderstaande deelnamevoorwaarden te
respecteren en bij het afzetten en ophalen van uw zoon/dochter een
mondmasker te dragen en de social distancing te respecteren t.o.v. andere
ouders, kinderen en de leiding. Gelieve dringende vragen met mondmasker te
stellen aan ons na de ronde wanneer de meeste leden en ouders weg zijn.
Wie mag komen?

● Behoort een lid tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de
activiteit als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische
ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de
huisarts. 

● Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn voor
deelname) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet
(meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: leden,
leiding, kookouders, enzovoort.

Je kan ons ook  volgen op Facebook: KSA Deinze-Astene, en op Instagram:
KSA_Deinze_Astene om leuke foto's van de rondes te zien.

Het is toegelaten om uw zoon/dochter een koek en drankje mee te geven voor
tijdens de ronde. Gelieve wel geen frisdrank en/of snoepen mee te geven.
Graag zouden wij willen vragen om uw zoon/dochter altijd kleren aan te laten
doen die vuil mogen worden.
Om het zo veilig mogelijk te houden, organiseren we onze activiteiten zoveel
mogelijk buiten. Gelieve uw zoon/dochter daarom altijd warme kleren te laten
aandoen en een regenjas mee te geven.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan zeker niet om contact op te
nemen met ons via onderstaande gegevens.
Luna: 0486 66 48 20 Victor: 0477 73 87 68 Astrid: 0471 35 75 81
E-mail: leeuwkesdeinze@ksadeinze.be
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