Beverkrant
augustus & september 2011
Hallo Bevers,
Voor je heb je de eerste beverkrant
van dit nieuwe seizoen. In de
beverkrant verklapt de leiding al een
beetje wat we de komende weken
gaan doen. Lees dus snel verder om
te zien wat voor leuke activiteiten er
op de planning staan.

Vrijdag 9 september
Vandaag gaan we een echte scouting
activiteit doen. We gaan namelijk
stoken, dat betekend dat we boven
een hout vuurtje een broodje of iets
anders lekkers klaar gaan maken.

Programma’s
Vrijdag 26 augustus
Vandaag hebben we onze eerste
bijeenkomst waarbij dus ook veel
nieuwe kinderen komen kijken bij de
Bevers. We gaan verschillende
spelletjes spelen om elkaar en
elkaars naam beter te leren kennen.

Vrijdag 16 september
Vrijdag 2 september
Vandaag gaan we verschillende
spellen spelen waarbij snelheid
belangrijk is. We gaan namelijk
verschillende estafettes lopen.

Vandaag gaan we kijken hoe sterkt
onze Bevers zijn. Vandaag hebben
we het programma “ De sterkste
Bever”

Vrijdag 23 september
Vergeet vandaag niet je
wandelschoenen aan te doen. Want
we gaan een speurtocht lopen.

Beverkrant
augustus & september 2011
Vrijdag 30 september
Omdat het bijna dierendag is komt
vandaag speciaal voor de Bevers de
dierendokter op bezoek. Neem
daarom allemaal een (zieke) knuffel
mee zodat de dierendokter er naar
kan kijken en ze beter kan maken.
Het is ook belangrijk dat je je
gymschoenen meebrengt!(zonder

zwarte zolen)

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
Lieke. Indien Lieke niet
bereikbaar is, kunt u haar
voicemail inspreken of iemand
anders van de beverleiding
benaderen.
Ook kunt u uw kind afmelden op
woensdagavond tussen 20.00 en 21.30
uur of op vrijdag vanaf 17.00 tot 17.30
uur op ’t Hofke van Binderen 549887

Beverleiding:
Femke Hellings
Hans Bieleveld
Chantal Hurkmans
Marly Bakels
Sandra Rozendal
Tim Verhees
Rian v.d. Kerkhof
Lieke van Horen
Luc Meulendijks
‘t Hofke

Mocht je een Beverkrant kwijt zijn of
heb je deze nog niet gekregen,
dan is deze ook na te lezen op onze
website:

www.scoutingleonardus.nl

549887

