Beverkrant
augustus & september 2012
Hallo Bevers,
Voor je heb je de eerste beverkrant
van dit nieuwe seizoen. In de
beverkrant verklapt de leiding al een
beetje wat we de komende weken
gaan doen. Lees dus snel verder om
te zien wat voor leuke activiteiten er
op de planning staan.

Vrijdag 31 augustus
Vergeet vandaag niet je
wandelschoenen aan te doen. Want
we gaan een speurtocht lopen.

Vrijdag 7 september
Programma’s
Vrijdag 17 augustus
Vandaag hebben we onze eerste
bijeenkomst waarbij dus ook veel
nieuwe kinderen komen kijken bij de
Bevers. We gaan verschillende
spelletjes spelen om elkaar en
elkaars naam beter te leren kennen.

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 14 september
Vrijdag 24 augustus
Vandaag gaan we kijken hoe sportief
onze Bevers zijn. We hebben
natuurlijk vandaag verschillende
sporten en spellen op het
programma staan.

Indien het vandaag goed weer is
gaan we spelletjes doen waarbij je
nat kan worden. Het is verstandig
om droge kleding en een handdoek
mee te brengen.

Beverkrant
augustus & september 2012
Afmelden
Vrijdag 21 september
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 28 september
Vanavond hebben we een
programma 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.

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 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.

Jarigen in augustus & september
Danny
Hein
Dana
Nina
Maud
Djorani

2 augustus
7 augustus
8 augustus
14 augustus
23 augustus
18 september

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

