Beverkrant
oktober & november 2012
Hallo Bevers,

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.

Zaterdag 20 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
op zaterdag bij elkaar komen meer
informatie hierover komt nog.

Vrijdag 26 oktober
Programma’s

Vrijdag 5 oktober

Deze avond gaan we een aantal
spelletjes spelen om te kijken hoe
sterk onze Bevers zijn. Ben jij de
sterkste Bever?

Vandaag hebben we een programma
dat in het teken staat van dierendag.

Vrijdag 12 oktober
Vandaag verzamelen we bij
natuurtuin de Robbert. Daar gaan we
rond kijken om te zien wat de herfst
met de tuin doet.

Vrijdag 2 november
Vandaag zullen de kinderen die al
een tijd meekijken geïnstalleerd
worden tot echte Bevers. Vandaag
zijn alle ouders en broertjes/zusjes
welkom om te komen kijken.
Vandaag draaien we van 18:00 uur
tot 19:30 uur groep. Vandaag zien
we alle kinderen dus in uniform.

Beverkrant
oktober & november 2012
Vrijdag 9 november

Afmelden
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 16 november
Vandaag blijven we lekker binnen en
gaan we een spel doen in de zaal.

Vrijdag 23 november
Omdat Sinterklaas weer in het land
is gaan we vandaag een aantal
spelletjes doen in het Sinterklaas
thema.

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 oktober & november
Joris
Lonne
Yournes
Dyon

11
25
10
14

oktober
oktober
november
november

Scoutshop mobiel

549887

Belangrijk voor de nieuwe leden: Op
zaterdag 6 oktober 2012 maakt de
Scoutshop mobiel zijn opwachting op
het Hofke van Binderen. De
Scoutshop mobiel verkoopt
uniformen, insignes etc. Dit scheelt u
een ritje naar de Scoutshop of
verzendkosten via internet. De
Scoutshop mobiel is aanwezig van
14:00 uur tot 16:00 uur.

