Beverkrant
Februari & Maart
Vrijdag 2 Februari
Deze vrijdag draaien we geen groep
omdat we morgen gezamenlijk
Carnaval gaan vieren!

Zaterdag 3 Februari
Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Vandaag gaan we samen met de welpen,
shanti-welpen, gidsen, verkenners en de
explorers Carnaval vieren op de scouting.
Jullie worden om 13:45 op de blokhut
verwacht in jullie carnavalskleren
en het programma zal duren tot 15:45 uur.
Vrijdag 9 februari
Trekken jullie vandaag allemaal je
carnavals pak aan? Vandaag
hebben we ons eigen carnavals
feest!

Vrijdag 16 februari
Vandaag gaan we kijken hoe sportief jullie
allemaal zijn!
hebben jullie op school goed meegedaan met de
gym?
We gaan vandaag naar de gymzaal! Vergeten
jullie je gymspullen niet!
Jullie worden om 17:30 verwacht bij de gymzaal
(Basisschool de toermalijn, ingang Reigerlaan)
En hier worden jullie ook weer opgehaald om
19:30
Vrijdag 23 februari
Vandaag hebben we geen groep.
We gaan namelijk morgen samen op
kamp!

Zaterdag 24 & Zondag 25 Februari
Vandaag gaan we samen op weekendkamp! We
gaan heel veel leuke dingen doen! Wat we
precies gaan doen houden we nog even
geheim. Over het weekend kamp krijgen jullie
nog meer informatie.
Vrijdag 2 maart
Ben jij een echte chef in de keuken? Dat
komt goed uit! Want vandaag gaan we
koken! Zorg dat je wat honger over laat
voor al het lekkers dat we gaan maken!
Vrijdag 9 maart
Trek je goede wandelschoenen aan!
Want vandaag
hebben we een wandeltocht!
Vrijdag 16 maart
Vandaag gaan we jullie kennis op de
proef stellen! Er staat namelijk een quiz
op het programma. Hebben jullie goed
opgelet op school? Vandaag gaan we
daar achter komen!
Vrijdag 23 maart
Vandaag gaan we knutselen! Wat we
precies gaan maken blijft nog even een
verrassing!

Vrijdag 30 Maart
Hebben jullie al paaseieren gevonden?
De paashaas is namelijk in het land. En
vandaag gaan wij daarom allemaal
paas spelletjes spelen!

Beverleiding:
Tim Verhees
Sandra Derks
Hélène van der Sterren
Twan Duijmelinck
Kimberley van Berlo
Bram van Stiphout
Chantal vd Eerenbeemt
Geert van Dijk
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Afmelden kan via een telefoontje, what’s appje of een smsje bij Sandra. Wij
vinden het belangrijk dat uw kind tijdig afgemeld wordt!

Wist je dat:

- We samen een knallend nieuwjaar in zijn gegaan?
- We nieuwe Bevers in ons midden hebben?
- We dit super gezellig vinden?
- Het weekendkamp er al weer aankomt?
- Wij hier heel veel zin in hebben?
- Het alweer wat langer licht is ‘s avonds?
- We dus ook steeds wat langer buiten kunnen spelen?

