Beverkrant
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Hallo Bevers
Vrijdag 28 oktober
Dit is de Beverkrant voor de maanden
oktober en november. Ook deze
maanden hebben we weer verschillende
leuke activiteiten op het programma
staan. Wil je weten welke dat zijn lees
dan snel verder.

Vanavond hebben we een voettocht in
de warande. De kinderen worden om
half 6 verwacht bij de midgetgolfbaan in
de warande. Hier kunnen ze om half 8
ook weer op worden gehaald

Vrijdag 4 november
Programma’s
Vrijdag 7 oktober

Zorg ervoor dat je vandaag niet te veel
gegeten hebt voordat je naar de Bevers
komt. We gaan namelijk zelf koken.

Vandaag gaan we kijken hoe sterk onze
Bevers zijn. Vandaag hebben we het
programma “ De sterkste Bever”

Vrijdag 14 oktober

Dit weekend is het Jota/Joti. Een
weekend waarin alle scouts over de hele
wereld contact met elkaar leggen. In
plaats van vrijdag zullen wij op zaterdag
bij elkaar komen meer informatie staat
in de bijgevoegde brief.

Vrijdag 21 oktober
Vandaag zullen de kinderen die al een
tijdje meekijken geïnstalleerd worden
tot echte Bevers. Meer informatie
hierover volgt nog.

Vrijdag 11 november
Vandaag is het belangrijk dat je je
gymspullen en schoenen zonder zwarte
zolen meeneemt. We gaan namelijk
sportief doen in de gymzaal.
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Vrijdag 18 november
Omdat Sinterklaas weer in het land is
gaan we vandaag een aantal spelletjes
in dat thema doen.

Vrijdag 25 november
Vandaag gaan we op het veld een spel
spelen omdat het donker is op het veld
is het belangrijk dat je ook je zaklamp
meebrengt!

Wij stellen het zeer op prijs als uw
zoon/dochter telefonisch of per
sms 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

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

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

www.scoutingleonardus.nl

549887

