Beverkrant
februari & maart 2012
Hallo Bevers
Vrijdag 17 februari
Dit is de Beverkrant voor de
maanden januari en februari. Twee
erg gezellige en leuke maanden door
een gezamenlijke carnavalsviering
en een weekend kamp. Natuurlijk
hebben we nog veel meer leuke
programma’s op de planning staan,
welke dat zijn lees je hieronder.

Geen groep!

Vrijdag 24 februari
Vandaag gaan we verschillende
gezelschapsspelletjes spelen, deze
mogen jullie van thuis meenemen.

Vrijdag 3 februari
Vandaag wordt de blokhut
omgebouwd tot een bioscoop. We
gaan gezellig een filmpje kijken.

Vrijdag 10 februari
Geen groep

Zaterdag 11 februari
Vandaag hebben we een
gezamenlijke carnavalsviering. Meer
informatie hierover volgt nog in een
speciale uitnodiging.

Vrijdag 2 maart
Trek vandaag je wandelschoenen
aan want we gaan weer een
voettochtje lopen.

Vrijdag 10 maart
Dit weekend is het weer zover; we
gaan op weekendkamp! Meer
informatie hierover krijg je nog via
een speciale brief.

Beverkrant
februari & maart 2012
Vrijdag 16 maart

Afmelden
Vandaag gaan we een echte scouting
activiteit doen. We gaan namelijk
stoken, dat betekend dat we boven
een hout vuurtje een broodje of iets
anders lekkers klaar gaan maken.

Vrijdag 23 maart
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 30 maart

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

Zorg ervoor dat je vandaag niet te
veel gegeten hebt voordat je naar de
Bevers komt. We gaan namelijk zelf
koken.
Mocht je een Beverkrant kwijt zijn of
heb je deze nog niet gekregen,
dan is deze ook na te lezen op onze
website:
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‘t Hofke

www.scoutingleonardus.nl

549887

