Beverkrant
Maart en April 2016
Hallo Bevers
De lente staat weer voor de deur en
in deze vierde beverkrant kunnen
jullie weer allemaal lezen wat we
gaan doen in deze goede tijd!!!

Vrijdag 18 maart
Om goed samen te kunnen spelen
gaan we kijken hoe goed jullie in een
team samen kunnen werken en
daarom gaan we veel verschillende
team sporten doen.

Programma’s

Vrijdag 25 maart

Vrijdag 4 maart

Zoals jullie misschien wel weten is
het zondag Pasen!! Daarom gaan we
vanavond een programma doen met
allemaal “Paas”-onderdelen.

Vandaag mogen jullie je goede
wandelschoenen aantrekken want we
gaan een mooie tocht lopen. Ook
mogen jullie een zaklamp meenemen
want het kan aan het einde nog een
beetje donker zijn.

Vrijdag 11 maart
Vanavond gaan we jullie kook
kunsten bekijken en gaan we iets
lekkers eten. We hebben een kook
programma dus jullie hoeven niet zo
veel van tevoren te eten.

Vrijdag 1 april
Vandaag gaan we weer een keer
naar de bossen. Wat we daar precies
gaan doen blijft nog een verrassing.
De kinderen worden om 17:30 in de
Bakelse bossen aan de bakelsedijk
verwacht. We verzamelen bij de
waterzuivering. Daar worden de
kinderen om 19:30 ook weer
opgehaald.

Vrijdag 8 april
Vandaag hebben we GEEN GROEP
Want morgen gaan we op KAMP !!!!!.

Zaterdag 9 april en Zondag 10
april
Vandaag gaan we voor de tweede
keer dit seizoen op WEEKENDKAMP
!!!!! Waar we naar toe gaan en hoe
laat jullie er moeten zijn is nog een
verassing maar jullie krijgen het snel
te horen via een aparte brief!!

Vrijdag 29 april
Vandaag hebben we een programma
in de bossen! Maar niet zomaar de
bossen we gaan naar de Warande!!
Jullie moeten daarom gebracht en
gehaald
worden
bij
de
midgetgolfbaan in de Warande.

Jarig jopje:

Vrijdag 15 april
Vandaag hebben we een atletiek
programma. We gaan verschillende
atletiek onderdelen doen en we gaan
kijken wie van jullie de beste atleet
is. Train maar vast goed!

Vrijdag 22 april
Omdat
het
volgende
week
Koningsdag is gaan we vandaag al
een beetje in de stemming komen
met een Koningsdag programma.
Trek allemaal je oranje kleding aan
en neem je fiets mee voor een
feestelijk programma.

Deze maanden hebben we 4 jarigen
Hartelijk gefeliciteeeeeeerd
Nena wordt 25 maart 6 jaar!!
En in april worden de volgende
bevers ook 6 jaar:
Danny op 14 april
Lente op 18 april
En Wout op 28 april!!!
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.

