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Liefste Leeuwkes

Een nieuw jaar staat voor de deur, en wat voor één belooft dat te worden! Na een woelige
paar jaren met dat vuile coronabeestje lijkt dit opnieuw het eerste volledig coronavrije jaar en
daar hebben wij enorm veel zin in! Iedere week staan wij klaar voor jullie om knotsgekke
spelletjes te spelen, te ravotten, te lachen en samen de mooiste avonturen te beleven.

Overtuigt dit je nog niet? Dit jaar heeft jullie leiding contact opgenomen met enkele
superhelden, zij hebben allemaal hulp van ons nodig! Er zijn zodanig veel helden die hulp
nodig hebben, het is bijna niet meer te tellen. Wekelijks helpen we iemand verder, van
spiderman tot batman!

Ook nog wat praktische informatie:
● Communicatie gebeurt steeds via het e mailadres leeuwkesdeinze@ksadeinze.be

Voor dringende zaken kan je ons contacteren:
Kato (banverantwoordelijke): 0468 35 36 96
Emiel: 0468 46 68 79
Sam: 0477 41 61 68
Victor: 0477 73 87 68

● zorg ervoor dat je steeds kleren aan hebt waarin je goed kan ravotten (lees: die dus een
beetje vuil kunnen worden) en die je ook warm houden! Een vieruurtje en een drankje is ook
altijd leuk om dat grommende maagje te sussen na al het ravotten.

● We zouden ook graag een WhatsApp-groep aanmaken met alle ouders van de Leeuwkes.
Omwille van de GDPR-wetgeving moeten wij toestemming vragen om jullie toe te voegen in
de groep. Indien u hier interesse in heeft, kan u dit laten weten via mail met het
telefoonnummer. Alle communicatie zal ook steeds via mail verlopen dus in deze groep zitten
is zeker niet noodzakelijk, maar voor kleine reminders en dergelijke is dit een handig
extraatje.

● Trouwens! Wij zitten op Trooper, kennen jullie dit
al? Dit is volledig gratis: wanneer jullie online iets
bestellen op een website die door Trooper
geregistreerd is, krijgen we een percentage van
jullie aankoop zonder dat jullie iets extra moeten
betalen. Een win-win dus! Je kan ook de Trooper
Bot installeren zodat jullie er automatisch aan
herinnerd worden wanneer je ons kan steunen (
Trooper.be ).

En extra informatie:
● Ons weekend bestaat uit 1 overnachting en

zal doorgaan in het weekend van 17 maart van zaterdagvoormiddag tot
zondagmiddag. Meer info volgt in een brief.. Dit is samen met de Dolfijntjes van
Astene (1e, 2e leerjaar).

● Ons kamp gaat door in Sint-Huibrechts-Lille van 19 augustus tot 23 augustus 2023.

Tot binnenkort!
Kato, Emiel, Victor en Sam

mailto:leeuwkesdeinze@ksadeinze.be
http://trooper.be


WE HEBBEN EEN EXTRA LEIDER: JOEHOE! Dag dappere
Leeuwkes, mijn naam is Victor en ik kom jullie de rest van het jaar
helpen met jullie superheldenopdrachten. De eerste helft van dit
jaar deed ik een superheldenopleiding in Spanje dus ik ben er
helemaal klaar voor! Ik ben al 5 jaar leiding dus sommigen kunnen
mij al kennen … en zij die me nog niet kennen: ik ben héél leuk
🙂!

Zaterdag 18 februari 14u - 17u VRIENDJESDAG ‘t Brielhof

Dag dappere Leeuwkes, vandaag staan we voor de grootste uitdaging ooit: niet één, ook
geen twee, maar DRIE (!) schurken hebben laten weten dat ze ons lokaal in Deinze willen
veroveren. Dat kunnen we natuurlijk niet laten gebeuren. We rekenen op jullie én jullie
vriendjes om onze superheldenbasis te komen beschermen. Vandaag is het namelijk
VRIENDJESDAG en dat komt goed uit want alle extra hulp kunnen we goed gebruiken!
Vandaag mag iedereen dus ook één extra vriendje meenemen die nog niet in de KSA zit.
Dat kan iemand uit je klas, uit je familie of een speelkameraadje uit een andere hobby zijn:
iedereen is welkom!

Zaterdag 25 februari 14u - 17u ‘t Brielhof

Vandaag heeft She-Hulk  of dus de vrouwelijke
hulk aan ons gevraagd of wij haar konden
helpen met haar opdracht, want haar vaste
partner de Hulk is op  reis naar het buitenland.
She-Hulk is een advocate en is een grote dief
op het spoor gekomen die al heel lang gezocht
wordt. Dus ons doel; zoeken waar deze schurk
zich schuilhoudt.

Zaterdag 4 maart GEEN RONDE ‘t Brielhof

Dag lieve Leeukwes, jullie lieve leiding trekt er dit weekend even tussenuit. Het leven van
een superheld is helemaal niet gemakkelijk en we willen dit weekend even onze batterijen
terug opladen om er dan volgende week weer helemaal tegenaan te kunnen! Dit weekend is
het dus geen ronde: een ideale gelegenheid om je favoriete superheldenfilm te kijken, in de
tuin een coole geheime basis te bouwen of om jezelf eens als superheld te tekenen of te
schilderen 🙂



Zaterdag 11 maart 14u - 17u ‘t Brielhof

Black Adam heeft onze hulp super dringend nodig! Buiten
dat hij supersterk is, kan vliegen, supersnel is en nog veel
andere dingen, kan hij normaal ook teleporteren. Onlangs
heeft hij tijdens een groot gevecht een stoot tegen zijn hoofd
gekregen waardoor het hem niet meer lukt om te
teleporteren. Dus hier komen wij van pas en moeten we
hem zo snel mogelijk naar de verschillende locaties brengen
waar hij moet zijn.

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 Dolfijntjes
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 van Kato. Is daar iets misgelopen? Aarzel dan niet
om ons aan te spreken voor/na een ronde of een mailtje te sturen!




