Beverkrant
juni 2012
Hallo Bevers
Vrijdag 8 juni
Dit is alweer de laatste beverkrant
van dit seizoen. Deze maand hebben
we nog een aantal leuke
programma’s om dit seizoen leuk af
te sluiten. Welke programma’s dat
zijn lees je hieronder.

Vandaag gaan we naar de bossen,
daar gaan we een aantal leuke
spelen doen. De kinderen worden om
half 6 in de Bakelse bossen aan de
bakelsedijk verwacht.
We verzamelen bij de
waterzuivering. Daar worden de
kinderen om half 8 ook weer
opgehaald. Graag het verzoek om te
wachten bij de houten slagboom.

Vrijdag 1 juni
Trek vandaag je wandelschoenen
aan want we gaan weer een leuke
speurtocht lopen.

Vrijdag 15 juni

Vandaag gaan we weer een middagje
stoken. Het is belangrijk dat je
vandaag zelf een klein (hand)schepje
meebrengt.

Beverkrant
juni 2012
Vrijdag 22 juni

Afmelden

Vandaag hebben we alweer de
laatste groep van dit seizoen. Dit
seizoen willen we extra leuk afsluiten
dus mag je vandaag je ouders(max 2
volwassenen) en broertjes en/of
zusjes meebrengen. We draaien
groep van 17.30uur tot 19.30uur.
Het is verstandig gemakkelijke
kleding aan te trekken die ook nog
eens vies mogen worden(ook voor
familie.)
Voor deze afsluiting deelname
graag doorgeven t/m 8 juni.

Nieuw seizoen
Het nieuwe seizoen start voor de
Bevers op 17 augustus. Hier krijgen
de Bevers ook nog een uitnodiging
van.

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

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
website:

www.scoutingleonardus.nl

549887

