
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 25 maart 14-17u Las Vegas

Twee weken geleden hebben we een speciaal ei gevonden, maar nu is het
ei nog altijd niet uitgekomen. We hebben wel al gezien, dat er al enkele
barsten in het ei zitten. Nu denken we, dat het ei bijna uit zal komen.
Hopelijk zijn jullie er allemaal bij om te zien wie of wat er in het ei zit.

Zaterdag 1 april 14-17u Las Vegas

Zoals jullie waarschijnlijk wel al weten is het vandaag de
lievelingsdag van Bowser junior, want het is namelijk 1 april!
Bowser junior doet niets liever dan de hele dag grapjes uit te
halen bij Mario en zijn vriendjes. Na al deze jaren kan Mario er
echt niet meer tegen en wil hij Bowser junior eens terug pakken.
Helpen jullie mee?



Zaterdag 8 april 14-17u Las Vegas

Morgen is het zover, Pasen! Maar er is een groot probleem,
Kamek (de gemene heks) heeft de paashaas gevangen
genomen. Gelukkig weten Mario en Luigi de geheime
schuilplaats van Kamek zijn en kunnen ze proberen om de
paashaas te redden. Daarvoor zullen ze natuurlijk wel veel hulp
nodig hebben. Kunnen jullie de paashaas vinden en Kamek
verslaan?

Zaterdag 15 april 14-17u Las Vegas

Dag liefste leden! Mario heeft wat te veel paaseitjes gegeten en is erg ziek
geworden.. Er is maar 1 magisch drankje dat hem kan genezen. Komen
jullie mee zoeken naar de ingrediënten, voor het te laat is?

Zaterdag 22 april 14-17u Las Vegas

Omdat jullie vorige week zo goed hebben geholpen met het medicijn
voor Mario, had Mario voor jullie een cadeautje voorzien om jullie te
bedanken. Bowser heeft jullie cadeautje jammer genoeg gestolen.
Zetten jullie vandaag alles op alles om jullie prijs opnieuw te
veroveren?

Zaterdag 29 april /

Helaas is er vandaag geen ronde😢. Jullie leiding is heel moe
van een heel jaar ronde te geven aan zulke speelvogels. Daarom
dat ze deze week even gaan uitrusten. Zo kunnen ze vol energie
met jullie spelen op de laatste ronde!!

Zaterdag 6 mei Zie brief

Zoals jullie waarschijnlijk al weten, gaan we deze laatste
ronde naar de zee! HOERA🥳… Hopelijk hebben jullie er
evenveel zin in als jullie leiding. Gigantische zandkastelen
bouwen, zwemmen, spelen in de zon, … Klinkt als een
zalige dag! Er volgt later nog meer info hieromtrent via een



brief. Deze zal naar alle ouders verstuurd worden. Bij vragen, mag je ons altijd aanspreken
na de ronde, telefonisch of via 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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