
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

Vrijdag 13 januari 18-20u Lokaal Astene

Vandaag ging Mario met al zijn vriendjes een quiz organiseren,
maar helaas zijn ze vergeten om de uitnodigingen te
versturen. Nu is er helemaal niemand in Marioland die nog kan
komen 🙁. Kunnen jullie Mario en zijn vriendjes helpen door
met zo veel mogelijk naar zijn quiz te komen? Bereid jullie
alvast voor op al die moeilijke vragen!!

Vrijdag 20 januari 18-20u Lokaal Astene

Normaal komt Mario makkelijk rond met zijn dagelijkse verzameling
aan muntjes, maar door de hoge prijzen van al het eten en andere
benodigdheden is dit al heel wat moeilijker. Helpen jullie mee om
muntjes te verdienen? Bereid je maar al voor op heel wat
mini-games!!

Zaterdag 28 januari
Zondag 29 januari 10-12u Lokaal Deinze

Trek jullie filmkleren maar aan, want nu worden jullie verwacht op de
allereerste première om onze twee splinternieuwe films te komen kijken.
Breng ook 1 euro mee voor een drankje en een zakje chips!



Zaterdag 4 februari 14-17u Las Vegas

Nadat we vorige week lekker lui konden onderuit zakken met een film is het vandaag
tijd om weer in actie te schieten en Mario en zijn vriendjes te helpen. Bowser heeft
de lievelingsoutfit van Mario gestolen en is heel verdrietig. Durven jullie het ook deze
ronde weer massaal tegen hem opnemen en helpen jullie Mario mee om zijn outfit
terug te vinden?

Zaterdag 11 februari /

Op deze dag gaan wij schaatsen met al de leeftijdsgroepen van
zowel Deinze als Astene. Verdere info volgt nog via e-mail.

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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