Beverkrant
juni – juli 2010
Hallo Bevers
Vrijdag 25 juni
Dit is helaas alweer de laatste
Beverkrant van dit seizoen. Maar
gelukkig komen er de komende 2
maanden nog genoeg leuke
programma’s.
Verder hebben we ook nog het 24uurs kamp en het zomerkamp voor
de boeg, en ook nog een geweldig
uitstapje.

Programma’s

Vandaag gaan we verschillende
spelletjes met water doen, zorg
ervoor dat je droge kleren en een
handdoek bij je hebt!

Vrijdag 2 juli
Vandaag gaan we buiten
verschillende spelletjes spelen, welke
spellen dit zijn verklappen we nog
niet.

Vrijdag 4 juni
Vrijdag 9 juli
Deze avond gaan we een aantal
spelletjes spelen om te kijken hoe
sterk onze Bevers zijn. Ben jij de
sterkste Bever?

Vandaag geen groep omdat we
morgen een uitstapje hebben meer
informatie hierover volgt nog.

Vrijdag 11 juni
Vandaag draaien we geen groep
omdat morgen het 24-uurskamp
begint.

Vrijdag 18 juni
Trek voor vandaag goede
wandelschoenen aan want we gaan
een leuke tocht lopen.

Vrijdag 16 juli
De laatste bijeenkomst van dit
seizoen. We gaan een speciale
activiteit doen samen met je ouders,
broertjes en zusjes. Hierover krijgen
jullie ook nog meer informatie.

Beverkrant
Juni juli 2010
Jarigen in juni en juli:
Cat van Horst
Femke Kuipers
Jop Meulendijks
Lieke Sanders
Robin Crox

24-6
30-6
4-7
20-7
31-7

Wij stellen het zeer op prijs als uw
zoon/dochter wordt afgemeld
indien hij/zij niet kan komen.
Afmelden kan bij Marly. Indien
Marly niet bereikbaar is, kunt u
haar voicemail inspreken of
iemand anders van de
beverleiding benaderen.

Ook kunt u uw kind afmelden op
woensdagavond tussen 20.00 en 21.30
uur of op vrijdag vanaf 17.00 tot 17.30
uur op ’t Hofke van Binderen 549887

Mocht je een Beverkrant kwijt zijn of
heb je deze nog niet gekregen,
dan is deze ook na te lezen op onze
website:

Beverleiding:
Femke Hellings
Hans Bieleveld
Chantal Hurkmans
Jennifer Martens
Marly Bakels
Sandra Rozendal
Tim Verhees
Rian v.d. Kerkhof
Lieke van Horen
‘t Hofke

www.scoutingleonardus.nl

549887

