Beverkrant
Januari en Februari 2014
Hallo Bevers
Allereerst een heel leuk, gezellig en
gelukkig 2014 met heel veel speel
plezier. Natuurlijk ook bij de
scouting gewenst! De feestdagen
zijn weer achter de rug en het
nieuwe jaar is weer begonnen. Het
is tijdens de bevergroep nog steeds
donker en vaak wat koud…hier
houden we natuurlijk rekening mee.
Wil je weten wat we de komende
maanden weer gaan doen, lees dan
snel verder.

Programma’s
Vrijdag 3 januari
Omdat we met oud en nieuw niet
met de bevers samen waren… maar
we dit natuurlijk wel willen vieren….
gaan we dit vandaag met de bevers
doen! Met alles wat daar natuurlijk
bij hoort!!! Dus trek je feestkleding
aan (het scoutinguniform hoef je
vandaag dus niet aan!), dan gaan we
er samen een heel leuk en gezellig
“Bevers Oud&nieuw feest” van
maken!
We beginnen vandaag wel een half
uurtje later..dus jullie zijn vanaf
18.00uur welkom op het feest!
Heb je een cd met je favoriete
feestmuziek…dan mag je deze (met
je naam erop) meenemen.

Vrijdag 10 januari
Vandaag gaan we naar de gymzaal.
Wat we daar precies gaan doen blijft
nog een verrassing. Jullie moeten
wel je gymschoenen zonder
zwarte zolen meenemen.

Vrijdag 17 januari
Wat we vandaag gaan doen blijft nog
een verrassing, we blijven in ieder
geval in en om het Hofke!

Vrijdag 24 januari
Vandaag gaan we een speurtocht
lopen, dus trek je goede
wandelschoenen aan en warme jas
(en handschoenen).

Vrijdag 31 januari
Vandaag gaan we een quiz
doen…..op welke manier..dat blijft
nog even een verrassing.

Vrijdag 7 februari

Vrijdag 28 februari

Super – Bordspelen! Dat is wat we
vandaag gaan doen…maar het is een
hele speciale dag want ook de
nieuwste bevers zullen vandaag
geïnstalleerd worden. Dat betekent
dat zij vandaag dus ook “echte
Bevers” worden.

Vandaag hebben we door de
carnaval(vakantie) geen groep!

Vrijdag 14 februari
Vandaag hebben we geen groep
want morgen is het zover….we gaan
op Bever-weekend-kamp!!!!

Zaterdag 15 en zondag 16
februari
Bever-weekend-kamp;
Hierover krijgen jullie apart een
informatiebrief.

Vrijdag 21 februari
Vandaag hebben we geen groep
want morgen gaan we iets leuks
doen!

Jarig jopjes:
8 januari: Jurre
20 februari: Amy
28 februari: Nadir
Allemaal van Harte
Gefeliciteerd!
Hiep Hiep Hoera!

Beverleiding:
Lieke v.d. Eynden
Femke Dankers
Sandra Rozendal
Tim Verhees
Rian van Stiphout
Luc Meulendijks
Anouk Santegoeds
‘t Hofke

549887

Afmelden
Zaterdag 22 februari
Vandaag gaan we met alle
kinderen van de scouting samen
carnaval vieren. Trek dus je
leukste carnavalskleren aan!
Informatie over de tijden van
deze middag krijgen jullie nog!

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.

