Beverkrant
Februari en Maart 2015
Hallo Bevers
Dit is de eerste beverkrant van
2015! Alle feestdagen van 2014 zijn
weer achter de rug. In februari is
het weer carnaval en eind maart zal
de klok weer verzet worden en
begint de zomertijd weer. In maart
hebben we ook nog een
weekendkamp gepland staan!
Benieuwd wat we allemaal gaan
doen, lees dan snel verder…

Programma’s
Vrijdag 6 februari
Vandaag hebben we geen groep
want morgen gaan we gezamenlijk
carnaval vieren!

Vrijdag 13 februari
Vandaag vieren we alleen met de
bevers Carnaval! We beginnen
vandaag wel een half uurtje
later..dus jullie zijn vanaf 18.00uur
welkom in jullie carnavalskleding!
Heb je een cd met je favoriete
feest/carnavalsmuziek…dan mag je
deze (met je naam erop)
meenemen.

Vrijdag 20 februari
Vandaag gaan we allemaal
gezelschapsspelletjes spelen. Jullie
mogen allemaal zelf een spel
meenemen!

Vrijdag 27 februari
Zaterdag 7 februari
Vandaag gaan we dus carnaval
vieren met alle kinderen van de
scouting samen. Hierover krijgen
jullie nog een brief.

Vandaag gaan we buiten een spel
spelen met gekleurde “lichtjes” op
het scoutingveld! Dus kleed jezelf
lekker warm aan!

Vrijdag 6 maart
Vandaag hebben we een
zweedsloopspel met verschillende
opdrachten.

Vrijdag 13 maart
Vandaag hebben we geen groep
want morgen gaan we op
weekendkamp!

Zaterdag 14 en zondag 15 maart

Jarig jopje:
Deze maanden hebben we 1 jarig
jopje….en dat is Lars Smit op 14
maart wordt hij alweer 6 jaar!
Hiep hiep hoera!!!

Vandaag gaan we dus op kamp en
allemaal hele leuke dingen doen!
Jullie krijgen hier nog los een brief
over.

Beverleiding:
Vrijdag 20 maart
Vandaag gaan we creatief bezig
zijn…. hoe?….. dat blijft nog even
een verrassing!
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Vrijdag 27 maart

Afmelden
Vandaag gaan we naar de gymzaal.
Wat we daar precies gaan doen blijft
nog een verrassing. Jullie moeten
wel een tas meenemen met daarin je
gymschoenen zonder zwarte
zolen.

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.

