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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 eenWhatsApp-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


Zaterdag 25 maart 14u - 17u ‘t Brielhof

Wie zijn gezin soms al een beetje gek vindt, heeft
duidelijk nog niet gehoord van The incredibles. Dit
gezin, bestaande uit Mr. Incredible, Elastigirl, Violet,
Dash en Jack-Jack. Zij beschikken over
superkrachten, maar moeten dit geheim houden.
Syndrome was vroeger een grote fan van Mr
Incredible, maar heeft zich nu tegen hem gekeerd. Op
een afgelegen eiland trainde Syndrome jarenlang zijn
robot, de Omnidroid, en gaat nu het gevecht aan met
Mr Incredible. Hij en zijn gezin kunnen alle hulp
gebruiken en rekenen daarvoor op jullie!

Zaterdag 1 april 14u - 17u ‘t Brielhof

Misschien ben je fan van robots, misschien ook niet. Alleszins:
je kan niet ontkennen dat Baymax er heel erg schattig uit ziet!
Dat was ook zijn eerste plan: je beste vriend zijn. Nadat Tadashi
deze opblaasrobot had ontworpen, kwam hij om in een brand
aangestoken door een vijand van zijn broer Hiro Hamada. Hiro
besloot hierop wraak te nemen en bouwde Baymax om die van
een lieve robot kon veranderen naar de sterkste robot die er
bestaat. Maar een groot probleem, gisteren struikelde Baymax
over het tapijt en viel op een duimspijker. Hij is langzaamaan
aan het leeglopen. Kom snel helpen deze middag om Baymax te
redden!

Zaterdag 8 april 14u - 17u ‘t Brielhof

Rox, de drie superhelden, Rick, Olivia en Xavier. Een oud trio
maar zeker en vast een gouden trio. Bij hun laatste missie
samen met hun supercoole auto genaamd Rox heeft Xavier
zich jammer genoeg verwond en ligt hij in het ziekenhuis. Geen
zorgen natuurlijk, alles is oké met hem maar hij mag het
ziekenhuis pas verlaten binnen een paar weken en dat zorgt
voor een probleem! De Kolonel heeft team ROX namelijk
opgeroepen voor een nieuwe missie. Aangezien Rick en Olivia
dit niet alleen kunnen zouden ze graag hebben dat jullie hun
helpen (als beloning zei Olivia ons dat jullie heel misschien een
ritje in ROX mogen doen, maar enkel als jullie flink zijn en de
missie volbrengen!)

Falen is geen optie!!



Zaterdag 15 april 14u - 17u ‘t Brielhof

Vandaag zijn jullie de superhelden. Jullie moeten ervoor zorgen dat de missie van vandaag

lukt. Kom dus allemaal zodat we met 1 grote groep de missie kunnen voltooien. Als de

missie lukt dan zijn jullie de beste en sterkste superhelden die we kennen.

Zaterdag 22 april 14u - 17u ‘t Brielhof
Zoals jullie zien is dit de laatste gewone ronde. We gaan er nog eens een lap op geven! We
gaan voor de laatste keer nog eens alle superhelden helpen met het beëindigen van de
laatste grote opdracht. Komen jullie ons nog één keer helpen zodat dit tot een goed einde
gebracht wordt.

Zaterdag 29 april GEEN RONDE .
Dag dappere Leeuwkes, vandaag heeft de leiding andere dingen aan haar hoofd en
daardoor kan de ronde van vandaag helaas niet doorgaan. Jullie vier dappere superhelden
moeten vandaag samen met alle andere leiders en leidster hard werken om een groot
superheldenfeest (ter info voor de ouders: onze jaarlijkse fuif Foxy Fever) te organiseren.
Maar geen paniek, om het goed te maken nemen we jullie volgende week een volledige dag
mee op avontuur: dubbel plezier dus!

Zaterdag 6 mei LAATSTE RONDE .
“De tijd vliegt als je je amuseert” zegt men vaak en dat is helemaal
waar. Na een dolgek werkjaar staat vandaag al onze laatste ronde
op het programma. We trekken vandaag met onze volledige KSA
naar de zee: zandkastelen bouwen, ijsjes eten, racen met een
gocart en dat hopelijk allemaal in een stralende zon! Meer info
zullen jullie in een aparte brief krijgen via mail, maar we kunnen
wel al meedelen dat deze activiteit een volledige dag zal duren.



19 augustus - 23 augustus KAMP .
Ons werkjaar kunnen we natuurlijk niet afsluiten zonder een geweldig zomerkamp. We gaan
samen met de Dolfijntjes van Astene op kamp naar Sint-Huibrechts-Lille van 19 augustus tot
23 augustus 2023. Meer info hierrond krijgen jullie eind juni - begin juli. Bij vragen hierover
mogen jullie ons altijd aanspreken na de ronde, bellen of mailen. We gaan meestal ook
begin juli eens langs bij de leden voor wie het de eerste keer is dat ze met ons op kamp
gaan om hen warm te maken en meer info te geven.


