Beverkrant
November en December 2015
Hallo Bevers
Dit is alweer de tweede beverkrant
van het seizoen! De eerste paar
weken zijn snel voorbij gegaan
hopelijk hebben jullie het kei leuk
gehad. Komende twee maanden
staat er weer van alles op het
programma
denk
aan
kamp,
sinterklaas, kerst en oudjaar.

Programma’s
Vrijdag 6 november
Vandaag worden alle nieuwe bevers
geïnstalleerd. Zij zeggen dan de
bever eed op en dan gaan we daarna
allemaal spelletjes doen met alle
echte bevers. Ook zijn deze avond
de ouders van de nieuwe bevers
aanwezig om gezellig mee te doen
met het programma.

Vrijdag 20 november
Vandaag hebben we GEEN GROEP.
Want
morgen
gaan
we
op
weekendkamp!!!

Zaterdag 21 november
Huj het is eindelijk zo ver; weekend
kamp met de bevers. Dit weekend
kamp blijven we gewoon gezellig op
’t Hofke.
De bevers worden zaterdag om
13:00 verwacht en kunnen zondag
om 13:00 weer opgehaald worden.
Jullie hebben nog een brief met
aanvullende informatie gekregen,
kijk ook goed naar de bagage lijst!

Vrijdag 13 november
Hallo chef-koks!!!! Vanavond gaan
we kijken hoe goed jullie kunnen
koken en bakken. Wat we precies
gaan maken houden we nog geheim
maar het wordt zeker smullen.

Vrijdag 27 november
Vandaag hebben we GEEN GROEP.
Want morgen hebben we een
Sinterklaas programma samen met
de welpen en shanti-welpen!!

Zaterdag 28 november

Vrijdag 18 december

Vandaag krijgen we misschien wel
een bezoekje van de Sint op ’t
Hofke. De bevers worden om 10:00
verwacht op de scouting, ophalen is
weer om 12:00. Hopelijk zijn jullie
allemaal lief geweest!!

Vandaag hebben we de jaarlijkse
kerst activiteit met de hele scouting.
Jullie worden om 19:00 op ’t Hofke
verwacht en om 21:00 is de
activiteit afgelopen. Jullie zullen hier
nog een aparte mail over krijgen.
Houd de mail dus goed in de gaten.

Vrijdag 4 december

Vrijdag 25 december

Vandaag
hebben
we
een
zweedsloopspel, hierbij gaan we
allemaal moeilijke vragen zoeken en
kijken wie het snelst en slimst is.
Lees dus veel boeken om goed
voorbereid te zijn!

Vandaag hebben we GEEN GROEP.
Want het is eerste kerstdag

Vrijdag 11 december
Vandaag gaan we lekker sporten in
de gymzaal. Zorg er dus allemaal
voor dat jullie gymschoenen bij
hebben (geen zwarte zool). We gaan
allemaal verschillende sporten en
spellen doen. Wij hebben er in ieder
geval al zin in.

Jarig jopje:
Deze maanden hebben we 2 jarigen
Hartelijk gefeliciteeeeeeerd
Chananja wordt 19 november alweer
7 jaar!!
Vince wordt 18 december 6 jaar!!
Hiep hiep hoera!!!

Beverleiding:
Femke Dankers
Twan Duijmelinck
Luc Meulendijks
Sandra Rozendal
Anouk Santegoeds
Tim Verhees
Hélène van Stiphout
‘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.

