
Dolfijntje�
Dag lieve dolfijntjes!

Dit jaar zal het weer een super jaar zijn, waarin jullie elke week een nieuw beroep
zullen uitproberen. Doe best kleren aan die vuil mogen worden en vergeet zeker niet
om een koekje en een drankje mee te nemen naar de rondes. Wij hebben er alvast
super veel zin in om samen met jullie de wereld van beroepen te ontdekken!

Groetjes, de dolfijntjes leiding!

Belangrijke informatie

Leuk nieuws: wij gaan samen met Leeuwkes Deinze op weekend! Van vrijdagavond
25 maart tot zaterdagavond 26 maart zullen wij ons best doen om jullie de leukste 24
uur te bezorgen! Momenteel staat het weekend van vrijdag 25/03, 19u30 tot
zaterdag 26/03, 19u30

Zaterdag 2 april 2022 - 14u tot 17u - Locatie: Las Vegas

Jos de Vos heeft een toneelstuk gemaakt! Jammer Genoeg
passeerde er net een windvlaag en zijn al zijn schetsen door elkaar
geraakt. Nu is hij de volgorde van zijn toneelstuk kwijt… Vandaar
gaan wij met zijn allen als echte regisseurs Jos de Vos te hulp
schieten. Lukt het jullie de juiste volgorde terug te vinden?

Zaterdag 9 april 2022 - 14u tot 17u - Locatie: Las Vegas

Oei, Jos de Vos heeft gaatjes in zijn tanden! Hij heeft duidelijk zijn
tanden geen twee keer per dag gepoetst. Misschien als jullie voor een
dag tandarts worden dat jullie hem kunnen helpen. Eerst moeten we
natuurlijk alle nodige apparaten verzamelen. Helpen jullie mee?



Zaterdag 16 april 2022 - 14u tot 17u - Locatie: Las Vegas

Deze zaterdag doen we lekker gek en maken we ons eens goed vuil. Eens kijken of jij
slagroom kan opvangen met je mond en hoe ver je kan slieren op een doek vol zeep.
Doe zeker niet je properste kleren aan vandaag, maar kledij die wat vuil mag worden.

Zaterdag 23 april 2022 - 14u tot 17u - Locatie: Las Vegas

De rondes zitten er bijna op, maar niet getreurd! We kruipen
vandaag in de huid van de stoere boswachter. Dat wil dus
zeggen dat we op ontdekking zullen gaan in het bos en daar
samen met de boswachter en de dieren allerlei leuke
spelletjes gaan spelen.

Zaterdag 30 april 2022 - 11u tot 13u30 - Locatie: t’ Brielhof

Deze week kruipen we in de huid van een echte chef kok! We
gaan samen aan de slag met allerlei lekkers om daarna ons
eigen sterrenmenu samen te verorberen!

Verdere informatie volgt nog via mail.

Zaterdag 7 mei 2022 - Plopsaland

Vandaag gaan we naar Plopsaland! Verdere info
volgt nog via mail.



CONTACTGEGEVENS

E-mail: dolfijntjes@ksadeinze.be

Estée Vandenbussche: 0470 28 43 76

Kato Van de Voorde: 0468 28 72 60

Lucas Rombauts: 0468 31 88 27

Romanie Vercruysse: 0491 59 72 61

Sander Vanden Heede: 0479 39 68 80

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!
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