Beverkrant
maart - april 2011
Hallo Bevers

Vrijdag 1 april

Dit is de beverkant voor de maanden maart en
april. Nu alle nieuwe bevers zijn geïnstalleerd
zijn we klaar voor weer 2 leuke maanden,
extra leuk door het weekendkamp dat
plaatsvind op 19 en 20 maart.

Vandaag gaan we een echte scouting activiteit
doen, we gaan stokbrood bakken boven een
vuurtje

Programma’s

Vandaag gaan we kijken wie onze sterkste
bever is, dit doen we door middel van
verschillende spelletjes.

Vrijdag 4 maart
Vandaag gaan we met de bevers carnaval
vieren. We beginnen vandaag pas om
18.00 uur en het feest duurt deze middag
tot 19.30 uur. Dus trek allemaal jullie
carnavalskleding aan!

Vrijdag 8 april

Vrijdag 15 april
Voor vandaag is het belangrijk dat je je
wandelschoenen aantrekt want we gaan weer
een speurtocht lopen.
Vrijdag 22 april

Vrijdag 11 maart
Vanavond gaan we gezelschapsspelletjes
spelen. Jullie mogen een leuk spel van
thuis meenemen.
Vrijdag 18 maart
Vandaag hebben we geen groep omdat we
morgen op kamp gaan, hierover krijgen jullie
nog een brief mee naar huis.

Vandaag hebben we een programma in het
teken van Pasen.

Vrijdag 29 april
Vandaag hebben we een speciale middag. Het
is bijna koninginnendag en daarom gaan we
allemaal onze fietsen versieren. Daarnaast
gaan we ook nog leuke spelletjes doen.
Vergeet dus niet je fiets!

Vrijdag 25 maart
Vandaag gaan we spelletjes spelen waar we
onze zintuigen voor nodig hebben, dat
betekent dat we gaan ruiken, voelen, horen,
zien en proeven.

Beverkrant
maart – april 2011
Jarigen in april:
Groepstijden:
Jordy La Fleur
Zoey Snijders
Donna de Kinderen

16-03
23-03
14-04

De bevers draaien groep van 17:30 uur tot
19:30 uur. We verwachten dus ook dat
alle bevers om 17:30 uur aanwezig zijn
zodat we op tijd met ons programma
kunnen beginnen.
Uniform:
Nadat een bever geïnstalleerd is, wordt
verwacht dat hij/zij in compleet uniform
aanwezig is.

Beverleiding:
Femke Hellings
Hans Bieleveld
Chantal Hurkmans
Marly Bakels
Sandra Rozendal
Tim Verhees
Rian v.d. Kerkhof
Lieke van Horen
Luc Meulendijks
‘t Hofke
549887

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

