Beverkrant
Maart en April 2014
Hallo Bevers
Met alweer ons eerste beverweekend-kamp van dit
scoutingseizoen achter de rug gaan
we op weg naar het betere weer en
avonden met meer licht. De klok
wordt 29 maart weer verzet, naar
de zomertijd! We kunnen dus ook
weer meer dingen buiten gaan doen,
wat natuurlijk na een tijdje meer
binnen geweest te zijn ook wel weer
fijn is!
Foto’s weekendkamp:

Programma’s

Vrijdag 4 april

Vrijdag 7 maart

Vandaag gaan we naar de bossen!
Daar gaan we super leuke bosspelen
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.

Jaja het is vandaag vakantie…..
Daarom gaan we bij de scouting
vandaag ook lekker relaxen met o.a.
een leuke film!

Vrijdag 14 maart
Vandaag gaan we lopen en leuke
spellen spelen in de Warande. Jullie
moeten daarom gebracht en gehaald
worden bij de midgetgolfbaan in de
Warande.
Het is natuurlijk nog donker buiten,
dus jullie mogen je zaklamp
meenemen!

Vrijdag 11 april
Vandaag gaan we kijken hoe sterk
we allemaal zijn. We gaan allemaal
leuke spellen doen en kijken wie de
allersterkste Bever 2014 is!

Vrijdag 18 april
Vrijdag 21 maart
Vandaag gaan we iets lekkers
klaarmaken op een zelf gemaakt
vuurtje…

Vrijdag 28 maart
Vandaag gaan we allemaal spelletjes
doen op het grote veld van de
scouting! Wat dit precies is, is nog
een verrassing!

Dit weekend is het Pasen. Om dit
niet zomaar voorbij te laten gaan,
gaan we bij de scouting ook allemaal
leuke “paas-dingen” doen…..mmmm
wat zal dat toch allemaal zijn….

Vrijdag 25 april
Dit jaar gaan we voor het eerst in
ons leven koningsdag vieren, wat
eigenlijk morgen pas echt is…! Maar
wij beginnen vandaag al!

Jarig jopjes:
4 april: Lars
5 april: Jayden
11 april: Faysal
Allemaal van Harte
Gefeliciteerd!
Hiep Hiep Hoera!

Beverleiding:
‘t Hofke

549887

Afmelden
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.

