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Hallo Bevers
Hierbij de 3e editie van de
beverkrant van dit jaar. Er staan
weer een hoop leuke programma’s
op de lijst!

Programma’s
Vrijdag 2 December
Vanavond hebben we geen groep,
Want morgen komt sinterklaas op
bezoek!

Zaterdag 3 December
Zijn jullie allemaal een beetje lief
geweest dit jaar?? En ook alle
sinterklaas liedjes al geoefend?
Vandaag draaien we groep met de
welpen en shanti-welpen, en wie
weet kom sinterklaas wel op
bezoek als we maar hard genoeg
zingen! We verzamelen om 10
uur op het hofke. En het zal tot
12 uur duren.

Vrijdag 16 December
Vandaag geen groep want morgen
hebben we een gezamenlijke
kerstviering!
Zaterdag 17 december
Ho-ho-ho Merry christmas!!
vandaag hebben we samen met
de Welpen, Shanti-welpen de
verkenners en de gidsen een
gezamenlijk kerstprogramma!
Hierover krijgen jullie nog
meer informatie.
Vrijdag 23 December
Hebben jullie het al gemerkt? Brrrr
wat is het koud buiten. Maar ook in
de winter is er veel te zien buiten.
Daarom gaan wij vandaag een Leuke
Wintertocht lopen!
Zorg dus dat je warm aangekleed
bent en goede wandelschoenen
aan hebt.

Vrijdag 30 December
Vrijdag 9 December
Vanavond draaien we geen
groep. Want morgen gaan we op
kamp!
Zaterdag 10 December
Vandaag gaan we op Kamp
waarheen dat houden we nog
eventjes geheim. Wij hebben er in
ieder geval al super veel zin in!

Over het weekendkamp
krijgen jullie nog meer
informatie.

Vanavond gaan we kijken hoe goed
jullie allemaal kunnen knutselen!
Wat we precies gaan maken houden
we nog even voor ons!

Vrijdag 6 Januari

Afmelden

Gelukkig nieuwjaar!! Dit is de eerste
groep in het nieuwe jaar. Daarom
gaan wij samen met jullie een
nieuwjaarsborrel houden! Jullie
mogen dan ook netjes gekleed naar
de bevers komen vandaag!

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.

Vrijdag 13 Januari
Wie o wie is de sterkste van alle
bevers? Dat is wat we vandaag
gaan
uitzoeken,
op
het
programma
staat
namelijk
sterkste bever.
Vrijdag 20 Januari
Ik hoop dat jullie allemaal goed
opletten op school. Want vandaag
hebben we een quiz op het
programma staan!
Vrijdag 27 Januari
Hebben jullie een beetje honger?
Wij in ieder geval wel. Dat komt
mooi uit want wij gaan samen
koken vanavond!

Jarig jopje:
Deze maanden hebben we jarigen
Hartelijk gefeliciteeeeeeerd
Vince wordt 18 december 7 jaar!!
Mika wordt 30 januari 7!!
Pim wordt 14 januari 7!!
Sterre wordt 26 januari 6!!
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Wist je dat:
- We deze 2 maanden 3 keer niet op
vrijdag groep draaien?
-

De leiding het Halloween programma
erg spannend vond ?

-

Dat we hopen dat iedereen mee op
kamp gaat.

-

De leiding hoopt op mooi weer zodat
we weer buiten programma kunnen
draaien ?

-

Ik vorige maand de wist je dat
vergeten was ?

-

Dat dit de laatste beverkrant van dit
jaar is ?

-

De wist je dat nu al weer af is ?

