Beverkrant
Mei en juni 2014
Hallo Bevers
Dit is alweer de allerlaatste
beverkrant van dit seizoen. Het is
nu tijdens onze
groepsbijeenkomsten licht en vaak
lekker (warm) weer, waardoor we
allemaal leuke dingen buiten kunnen
gaan doen. Benieuwd wat we de
komende maanden nog allemaal
gaan doen, lees dan snel verder!

Programma’s
Vrijdag 2 mei
Vandaag gaan we naar de bossen!
Daar gaan we een bijzondere bostocht lopen.
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.

Vrijdag 9 mei
Vandaag hebben we geen
groepsbijeenkomst want morgen
gaan we op weekendkamp!

Zaterdag 10 en zondag 11 mei
Weekendkamp in Venray! Hierover
hebben jullie inmiddels een brief
gekregen met alle informatie en de
mogelijkheid om jezelf aan te
melden. Hopelijk gaan jullie allemaal
mee, dan maken we er weer een
gezellig weekend van!

Vrijdag 16 mei
Vandaag hebben we een
kookprogramma. Dat wil dus zeggen
dat we allemaal lekkere dingen gaan
klaar maken en op eten! Thuis kun je
dus voor de groep maar beter nog
niets eten…..

Vrijdag 23 mei
Vandaag gaan we iets lekkers maken
boven een zelf gemaakt hout
vuurtje.

Vrijdag 30 mei
Vandaag gaan we allemaal leuke
spellen doen op het grote veld van
de scouting. Als het lekker weer is
mogen jullie je handdoek en
zwemkleding meenemen.
Waterschoenen is dan erg makkelijk.

Vrijdag 6 juni

Vrijdag 27 juni

Vandaag gaan we naar de bossen!
Daar gaan we een allemaal leuke
spellen 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.

Vandaag is de allerlaatste
groepsbijeenkomst van dit beverseizoen! Hierna gaan we alleen nog
op zomerkamp en dan is het
vakantie!
Vandaag is het daarom een speciale
dag. Wat we precies gaan doen laten
we nu nog even een verrassing,
iedereen mag 2 volwassenen en
broertjes of zusjes meenemen.
Opgeven kan t/m 17 juni via de
mail.

Vrijdag 13 juni
Vandaag hebben we geen groep
want morgen hebben we groep
samen met de andere junioren
speltakken van onze scouting.

Zaterdag 14 juni
Vandaag hebben we dus groep met
andere kinderen van de scouting
samen. Hierover krijgen jullie nog
een brief. We gaan een “zes-kamp”
doen, wat wil zeggen dat we
allemaal super leuke verschillende
spelletjes gaan doen!

Vrijdag 20 juni
Vandaag gaan we “primitief koken”,
nou dat is wel een heel moeilijk
woord….. Het is iets met koken maar
wat het precies is zullen jullie
vanavond zien.

Jarig jopje:
We hebben in deze 2 maanden
maar 1 jarig jopje bij de bevers
en dat is Rune! Hij wordt 14
mei alweer 6 jaar!!!
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
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.

