
Dolfijntjes

Dag liefste dolfijntjes!

Dit jaar draait alles rond Mario en zijn vriendjes. Ze zullen ons elke week meenemen
op avontuur en heel veel toffe spelletjes met ons spelen.
Wij hebben er alvast heel veel zin in en kijken er naar uit om jullie (een beetje beter)
te leren kennen. Tot zaterdag!

Rondes

Zaterdag 18 februari 14-17u Lokaal Astene

Het is zover, vandaag wordt prinses Peach officieel gekroond tot
koningin! Om van deze dag een onvergetelijk moment te maken, moet er
wel nog het een en ander gebeuren. Mario en zijn vriendjes kunnen dus
zeker een paar extra handen gebruiken. Gelukkig mogen jullie op de
kroning een extra vriendje meebrengen. Komen jullie even helpen? Tot
dan!

Zaterdag 25 februari 14-17u Lokaal Astene

Het is bijna het einde van de krokusvakantie :(. Dat vind
Jos De Vos echt super jammer. Hij zou heel graag nog
een laatste keer ongelofelijk veel spelen voor het school
terug start. Maar zijn speelvriendjes zijn allemaal op reis…
Zouden jullie met hem willen spelen? Dan kan zijn grote
droom toch nog uitkomen!



Zaterdag 4 maart /

Na al dat spelen de voorbije weken, is Jos De Vos en jullie leiding
ontzettend moe 😴. De leiding neemt vandaan een dagje rust.
Daardoor is er helaas geen ronde. We wensen jullie heel veel
speelplezier vanuit ons warme bedje.

Zaterdag 11 maart 14-17u Las Vegas

Gisteren hebben we een ei gevonden. Het is niet zomaar een ei, want het lijkt
wel heel speciaal. Het ei is heel groot en heeft zelfs groene bollen. We hebben
besloten om het ei te houden en uit te laten broeden. Er is wel één probleem.
Bowser weet dat wij dit speciaal ei hebben en hij zal alles doen om het ei kapot
te maken. Willen jullie ons helpen het ei te beschermen?

18 maart tot  19 maart Zie brief ‘t Brielhof

Woehoew, we gaan op weekend!
Zijn jullie ontdekkerskleren al
ingepakt? Het thema van ons
weekend is namelijk Indiana
Jones. Van tochten tot de jungle
tot het ontdekken van
ondergrondse schatten, niets gaan
wij nog uit de weg. Om zo’n missie
tot een goed eind te brengen,
kunnen we wel wat hulp
gebruiken, daarom zullen de
leeuwtjes van Deinze samen met
ons op weekend te gaan. Om de
echte avonturiers in ons te
ontwaken blijven we zelfs een nachtje slapen in het lokaal, ideaal om al eens te trainen voor
deze zomer! Meer info vind je in onze brief. Vergeet niet tijdig in te schrijven! P.S. De brief
heb je normaal al ontvangen in een mail. Is daar iets misgelopen? Aarzel dan niet om ons
aan te spreken voor/na een ronde of een mailtje te sturen!



Bij vragen kan je ons altijd bereiken via dolfijntjes@ksadeinze.be of je kan terecht bij
de hoofdleiding via hoofdleiding@ksadeinze.be. Als je ons liever telefonisch
contacteert, kan dit via onderstaande telefoonnummers.
Sander: 0479/39.68.80
Fenne: 0473/58.93.06
Margaux: 0478/95.70.60
Emma: 0473/68.88.16

Jullie kunnen ons ook zeker volgen op facebook: KSA Deinze-Astene, en op
instagram: KSA_Deinze_Astene om leuke foto’s van de rondes te zien.

Wij willen jullie ook nog eens aansporen om online aankopen zoveel mogelijk via
onze Trooper (https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ksadeinzeastene)
pagina te doen. Op deze manier geven jullie onze vereniging een klein extra
(financieel) duwtje in de rug, zonder 1 cent meer uit te geven! TIP: de ‘Trooper bot’ is
een extensie op Google Chrome die je hier automatisch mee helpt.
(https://www.trooper.be/nl/trooperbot)
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