
Maandbrief april 
 

Deze maand staat helemaal in thema van de ruimte. Het is onze missie 
om zo veel mogelijk van het eindeloze universum te ontdekken voor we 

terug moeten keren naar de aarde. 

 

ZONDAG 3 APRIL: Pluto  

Aangezien de benzineprijzen de laatste tijd de lucht in schieten hebben 
we een nieuwe manier nodig om aan brandstof te komen. Gelukkig 
hebben wij van onze vertrouwde collega’s Sully en Mike Wazowski 
vernomen dat er tegenwoordig een veel betere en goedkopere manier 
bestaat om aan die energie te komen, namelijk aan de hand lachen. 
Daarom hebben wij jullie hulp nodig om zo veel mogelijk lach energie te 
creëren zodat wij zeker onze bestemming kunnen bereiken tijdens al 
onze avonturen van de maand april. Onze eerste stop vandaag? Pluto! Is 
het nu wel of geen planeet? We zoeken het uit op het lokaal van 14u tot 
17u.  

 

WEEKEND 8-10 APRIL  

Zoals jullie weten gaan we dit weekend op ons grote star wars weekend. 
Hierbij zullen we veel van de eindeloze ruimte kunnen ontdekken. Alle 
informatie vinden jullie terug in de weekendbrief! 

  

ZONDAG 17 APRIL: Planeet Voetbal  

Vandaag is voor sommigen misschien wel de belangrijkste dag van het 
jaar. Het is morgen namelijk de langverwachte bekerfinale tussen KAA 
Gent en Anderlecht. Wij hebben al jullie hulp nodig om ons zo goed 
mogelijk voor te bereiden op deze dag. Hopelijk zien we jullie op het 
lokaal van 14u tot 17u.  

 

ZONDAG 24 APRIL: De Aarde  

Poehej, wat een maand was me dat. Jullie zullen vast zo uitgeput zijn als 
ons na al dat reizen. Vandaag keren we terug naar ons oude vertrouwde 
aarde waar we terug met de voetjes op de grond kunnen komen. Wat 
zouden we allemaal gemist hebben in de tijd dat we weg waren? Kom 
het samen met ons ontdekken op het lokaal van 14u tot 17u.  


