
Dolfijntjes

Er wa� e�n� e�n g�o�� li��� Dolfi��t�e�, di� i�d��e za���d�� s�e�l����s k�a� s�e��n
op de K�A me� al hu� v�i��d���, ma�� al��� ve���d���e to�� e�n bo�� to����ar e�n
v�o�� u�t��r�� ov�� de he�� we���d. De to����ar, ge����d Cor���, ma���� he� vo��
de ki��j�� on����li�� om no� na�� de K�A te ko���. De le����g de�� er al��� a�n om
he� te ve��l���, ma�� to� nu to� lu��� he� he� no� ni��… Gel����g he���n we we� al
ku���n ac���r���en wa� zi�� z�a�k� p�e� is: s��o�k���ve���l��. Wij k�e��n
on���d���ij� he� id�� om de Dolfi��t�e� te��� na�� de K�A te ha���, wa�� wi� zi��
er��� ov����ig� da� me� ju���� ke���s ov�� s��o�k��� we de to����ar sa��� ku���n
ve��l���. Hop����k he���n ju���� on� al����al me�! Het vi��� is no� ni�� he����al
ve��w���� u�t de we���d, du� za� he� ja�� er so�� e�n be���� ra�� u�t zi��. On�a�k�
da� al��� t�i�f���� we er ni�� a�n da� we di� ja�� e�n fa���s���c� av����ur te����et
ga��, en ����n �e ��d�e� ��g ���g e� ��l���ig!

Noot aan de ouders:
Door corona is het organiseren van rondes nog steeds een heus huzarenstuk. We doen ons
uiterste best om zo snel mogelijk alles te communiceren. Momenteel wachten we op
toestemming van Stad Deinze om op andere pleinen te kunnen spelen met verschillende
bubbels om zo de veiligheid te laten primeren. Daardoor zal u merken dat de locatie soms
verandert bij de verschillende rondes. Gelieve voor de ronde nog steeds eens het boekje te
openen op de site, zo heeft u altijd de laatste versie waar bijstaat waar we afspreken. Ook
vragen we bij het afzetten of ophalen van uw kind de nodige afstand van andere gezinnen te
bewaren, een mondmasker te dragen en na het afzetten of ophalen meteen te vertrekken
zodat alles vlot verloopt. Samen lukt het ons zo om het virus in toom te houden. Onze
excuses voor dit ongemak.

Praktische zaken in verband met COVID19:
We willen jullie graag nog even de voorwaarden meegeven die horen bij het deelnemen van
een ronde:

- Behoort jouw zoon/dochter tot een risicogroep? dan mag die meedoen aan de
activiteit als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes
onder controle van medicatie) of mits toestemming van de huisarts.

- Was uw kind ziek voor de start (minimum drie dagen symptoomvrij zijn voor
deelname) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag uw kind niet (meer)
deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is.

- Tussen de ouders en ouders en leiding moet social distancing bewaard worden.

- Indien u vragen heeft, kan dit altijd na de ronde tot wanneer de meesten naar huis
zijn.



Zaterdag 24 april 2021  -  Locatie: Las Vegas

We zitten alweer eens in de lente. Dat betekent dat er gauw weer
bladeren aan de bomen zullen groeien, dus ook de sprookjesboom
zal weer zijn mooie bladeren krijgen. Dit zorgt ervoor dat er weer heel
wat dieren een nestje zullen bouwen in de sprookjesboom zoals de
vaste bewoner van de sprookjesboom, Dommel de duif, maar dit jaar
heeft hij zijn vleugel gebroken en kan hij geen nestje maken.

Komen jullie Dommel helpen om een nestje te maken in de
sprookjesboom?

Zaterdag 1 mei 2021  - Locatie: ‘t Brielhof @Deinze (Antoon van Paryspad 1) -  Uur: 11:00-14:00

Remy heeft een gave voor smaken en droomt ervan om een grote Franse
topkok te worden. Wanneer de rattenkolonie moet vluchten nadat ze ontdekt
zijn door de eigenares van het huis waarin ze verbleven, belandt Remy in het
riool van Parijs. Zo komt hij terecht bij het restaurant van zijn idool, de kok
Auguste Gusteau. Auguste blijkt echter te zijn overleden, maar in Remy's
fantasie verschijnt zijn geest geregeld om hem bij te staan. Maar enkel met de
geest van Auguste lukt het Remy niet om een top-maaltijd op tafel te krijgen.
Hiervoor heeft hij jullie hulp nodig!

Kom ons daarom massaal helpen op deze fantastisch, maar ook laatste,
(kook)ronde. We gaan koken, woehoe! Gelieve allemaal €4 mee te nemen
naar deze ronde, zodat wij lekkere ingrediënten kunnen kopen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs


Bij vragen kunnen jullie ons steeds contacteren via
onderstaande gegevens:

Amber De Vos - dolfijntjes@ksadeinze.be -
+32 474 56 53 81

Groetjes, de dolfijntjesleiding!

Graag willen wij jullie nog eens aansporen om gebruik te maken van onze
Trooper. Met Trooper kan je online je inkopen doen waarbij je onze
vereniging een extra financieel steuntje in de rug geeft zonder er zelf iets
extra voor te betalen.
Maak kennis met ‘Trooper bot’ want hij zal je dit allemaal helpen
onthouden.
(neem een kijkje op: https://www.trooper.be/nl/trooperbot)
Succes!

mailto:dolfijntjes@ksadeinze.be
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