Beverkrant
januari & februari 2011
Hallo Bevers

Vrijdag 28 januari

Dit is de eerste beverkrant van het
jaar 2011, een nieuw jaar waar wij
als leiding veel zin in hebben, jullie
hopelijk ook.

Vandaag gaan we kijken hoe slim én
hoe snel jullie zijn, we gaan namelijk
een zweeds loopspel spelen.

Programma’s

Vrijdag 4 februari

Vrijdag 7 januari

Vandaag gaan we binnen
verschillende spelletjes spelen

Vandaag hoef je je bever- blouse of
trui niet aan want we hebben een
nieuwjaarsbal, je mag je mooiste
kleren aantrekken. We beginnen om
18:00 en om 19:30 uur is het bal
afgelopen.

Vrijdag 11 februari
Deze avond gaan we lekker sportief
en actief doen. Dit doen we in de
gymzaal dus neem je gymspullen en
schoenen zonder zwarte zolen mee.

Vrijdag 14 januari
Vandaag gaan we kijken hoe slim de
Bevers zijn. Dit doen we door middel
van een quiz, ook komen vandaag de
nieuwe Bevers (mee)kijken!

Vrijdag 21 januari
Vandaag moet je niet teveel eten
voordat je naar de scouting komt,
we gaan namelijk koken.

Vrijdag 18 februari
Vandaag worden de kinderen die al
een tijdje meekijken geïnstalleerd tot
echte Bever. De ouders van de
Bevers die geïnstalleerd worden zijn
om 19:00 uur welkom

Vrijdag 25 februari
Vandaag kunnen jullie laten zien hoe
creatief jullie zijn want we gaan
knutselen.

Beverkrant
januari & februari 2011
Jarig in januari & februari:
Dominique Hsu
Marly
Chantal
Tim
Merel v.d. Eijnden
Tim Scheepers
Noel Dirks
Milan lansdaal

12 jan
23 jan
26 jan
30 jan
5 feb
7 feb
15 feb
15 feb

Wij stellen het zeer op prijs als uw
zoon/dochter wordt afgemeld
indien hij/zij niet kan komen.
Afmelden kan bij Lieke. Indien
Lieke 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
vernieuwde website:

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

www.scoutingleonardus.nl

549887

