Beverkrant
Januari en Februari 2016
Hallo Bevers
Dit is alweer de derde beverkrant
van het seizoen! Iedereen een
gelukkig Nieuwjaar toegewenst!!!!!
Ook in dit nieuwe jaar gaan we weer
super leuke programma’s doen
waaronder het carnavalsbal.

Vrijdag 15 januari
Vandaag gaan we kijken wie de
slimste bevers zijn!!! We hebben
namelijk
een
Quiz.
Door
verschillende opdrachten te doen en
veel vragen te beantwoorden weten
we wie er uiteindelijk de slimste zijn.

Programma’s
Vrijdag 1 januari
Vandaag hebben we GEEN GROEP
Want vandaag vieren we Nieuwjaar.

Vrijdag 22 januari
Vandaag maken we de handen vies
en gaan we gezellig knutselen. We
maken verschillende dingetjes en
doen
ook
nog
wat
spelletjes
tussendoor.

Vrijdag 8 januari
Vanavond hebben we een mooie
wintertocht op de planning staan.
Zorg
allemaal
dat
je
goede
wandelschoenen aan hebt en ook
lekkere warme kleren aan hebt. Ook
mogen
jullie
een
zaklamp
meenemen.

Vrijdag 29 januari
Vandaag hebben we GEEN GROEP.
Want morgen hebben we een
Carnavals programma samen met de
welpen, shanti-welpen, gidsen en
verkenners!!

Zaterdag 30 januari

Vrijdag 26 februari

Vandaag vieren we samen met de
andere junioren speltakken Carnaval
op ’t Hofke. De bevers worden om
14:00 verwacht op de scouting,
ophalen is weer om 16:00. Hopelijk
komen jullie allemaal mooi
verkleed!!!

Vandaag gaan we weer een echte
scouting activiteit doen namelijk;
stoken. We gaan iets lekkers
bereiden op een hout vuurtje dus
houd rekening met de kleding die je
aan hebt.

Jarig jopje:
Vrijdag 5 februari
Vandaag hebben we een programma
met een feestje: carnaval. Jullie
mogen weer allemaal verkleed
komen en zo gaan we verschillende
carnavalsspelletjes doen.

Vrijdag 12 februari
Vandaag gaan we terug in de tijd en
gaan we verschillende oud Hollandse
spelletjes
doen.
Denk
hierbij
bijvoorbeeld aan spijkerpoepen en
sjoelen.

Vrijdag 19 februari
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.
LET OP! We verwachten dat jullie
gebracht en gehaald worden bij
de gymzaal van de Toermalijn
aan de Reigerlaan.

Deze maanden hebben we 5 jarigen
Hartelijk gefeliciteeeeeeerd
Luc wordt 14 januari 7 jaar!!
Ook Romy wordt 17 januari 7 jaar!!
Lucio wordt 26 januari alweer 6
jaar!!
30 januari wordt Mika 6 jaar!!
Maar er is op 30 januari ook iemand
van de leiding jarig, Tim!!!
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.

