Beverkrant
September en Oktober 2015
Hallo Bevers
Dit is de eerste beverkrant van het
nieuwe seizoen! Wij hopen dat jullie
een hele fijne vakantie gehad
hebben en weer zin hebben om naar
de scouting te komen, zowel voor de
oude als nieuwe bevers. Het
zomerkamp in Someren was ook kei
leuk!!! Wat we komende weken
gaan doen zie je verder in de
beverkrant.

Programma’s
Vrijdag 11 september
Vandaag
gaan
we
allemaal
verschillende spelletjes op het veld
doen. Zo leert iedereen deze avond
elkaar beter kennen en worden we
allemaal vrienden!!

Vrijdag 18 september
Vandaag gaan we kijken hoe sportief
jullie zijn!!! Vanavond gaan we
verschillende teamsporten doen. We
zullen zien wie het beste met
zijn/haar team samen kan werken.

Vrijdag 25 september
Vandaag hebben we GEEN GROEP.
Want morgen gaan we met de hele
scouting naar Toverland!!!!!!

Zaterdag 26 september
Omdat Scouting Leonardus 70 jaar
bestaat gaan we dit jaar met z’n
allen naar Toverland!! We vertrekken
om 9:15 vanaf ’t Hofke, zorg dus dat
je op tijd bent. We gaan dan met
bussen naar Toverland en we komen
weer om 17:30 terug op ’t Hofke.
Wat neem je mee deze dag:
• Lunchpakket
• Voldoende drinken
• Zakgeld maximaal €5,• En natuurlijk goede zin!
Deze dag is iedereen natuurlijk in
scouting T-shirt! We gaan er een
mooie dag van maken!

Vrijdag 2 oktober
Vandaag gaan we een stukje
wandelen…, een tocht!!! Zorg dus
voor goede loop schoenen. Maar we
gaan niet alleen lopen we doen ook
nog leuke spelletjes tussendoor.

Vrijdag 9 oktober

Vrijdag 30 oktober

Vandaag gaan we kijken wie de
sterkste bever is!! Met verschillende
spelletjes, waarvoor je heel sterk
moet zijn, gaan jullie bewijzen hoe
sterk je bent. Dus veel spinazie eten
voor vanavond!

Vandaag gaan we een tochtje lopen
in de bossen! Maar we gaan niet
alleen lopen we gaan ook kei leuke
spelletjes
doen.
Jullie
moeten
daarom gebracht en gehaald worden
bij
de
midgetgolfbaan
in
de
Warande.

Vrijdag 16 oktober
Vandaag hebben we GEEN GROEP
want morgen is het weer Jota-Joti.

Zaterdag 17 oktober
Vandaag hebben we een speciale
groepsbijeenkomst waarbij het draait
om de Jota-Joti. Aan de Jota-Joti
doen scouts over de hele wereld
mee. Jullie ontvangen nog een losse
brief/mail over deze dag.

Jarig jopje:
Deze maanden hebben we 3 jarigen
Hartelijk gefeliciteeeeeeerd
Fern wordt 7 oktober alweer 5 jaar!!
Sanne wordt 21 oktober ook 5 jaar!!
En Sophie wordt 28 oktober 7 jaar!!
Hiep hiep hoera!!!

Beverleiding:

Vrijdag 23 oktober
Vandaag gaan we iets doen dat echt
bij de scouting hoort; een vuurtje
stoken en iets lekkers eten… Trek
vooral kleren aan die een beetje vies
mogen worden.

Femke Dankers
Twan Duijmelinck
Luc Meulendijks
Sandra Rozendal
Anouk Santegoeds
Tim Verhees
‘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
Sandra.
Indien
Sandra
niet
bereikbaar is, kunt u haar voicemail
inspreken of iemand anders van de
beverleiding benaderen.

