Beverkrant
September en Oktober 2013
Hallo Bevers
De groep is alweer bijna compleet
en we zijn al met veel Bevers om
leuke dingen samen te kunnen
doen. Dit is de tweede beverkant
van dit seizoen. In de beverkrant
schrijven we wat we allemaal gaan
doen bij de Bevers en of je hiervoor
iets mee moet nemen of misschien
ergens anders naar toe gebracht
moet worden. Ook zal er in
geschreven staan als er iets
bijzonders is…. Benieuwd wat we
deze maand allemaal gaan doen,
lees dan snel verder.

Programma’s
Vrijdag 6 september
Vandaag gaan we iets lekkers
klaarmaken op een zelf gemaakt
vuurtje…

Vrijdag 13 september
Vandaag gaan we kijken hoe sterk
we allemaal zijn. We gaan allemaal
leuke spellen doen en kijken wie de
allersterkste Bever 2013 is!

Vrijdag 20 september
Vandaag gaan we naar de bossen!
Daar gaan we super leuke bosspelen
doen.
De kinderen worden om half 6 in de
Bakelse bossen aan de bakelsedijk
verwacht. We verzamelen bij de
waterzuivering. Daar worden de
kinderen om half 8 ook weer
opgehaald.

Vrijdag 27 september
Vandaag gaan we teamsporten
spelen. Dat betekent dat we
verschillende sportspelen gaan doen,
welke je met een groep samen in
een team speelt.

Vrijdag 4 oktober
Vandaag is het dierendag!!!! We
starten gewoon op ’t Hofke maar we
gaan daarom op bezoek bij
verschillende dieren. Om deze dieren
vandaag te verwennen mag je een
boterham of wat rauwkost
meenemen. Vandaag moeten jullie
om 19.30uur opgehaald worden bij:
Kinderboerderij De Veldhoeve,
Breitnerlaan 19 Helmond.

Zaterdag 5 oktober
Vandaag is de “scoutshop mobiel” op
ons scouting terrein aanwezig. Dus
heb je nog spullen nodig dan kun je
die daar kopen. De “scoutshop
mobiel” staat van 13.30 tot 15.30
uur op ’t Hofke.

samen. Hierover krijgen jullie nog
een brief.

Vrijdag 25 oktober
Vandaag gaan we een tocht lopen en
leuke spellen spelen in de Warande.
Jullie moeten daarom gebracht en
gehaald worden bij de
midgetgolfbaan in de Warande.

Vrijdag 11 oktober
Vandaag is het feest bij de Bevers.
De nieuwe bevers worden
geïnstalleerd! Dat betekend dat ze
“echte Bevers” worden. Vandaag
hebben we daarom ook bezoek;
ieder kind (ook de kinderen die al
geïnstalleerd zijn) mag 2
volwassenen en broertjes en zusjes
meenemen. Na het officiële gedeelte
gaan we samen spelletjes spelen.
Graag aanmelden voor 27 september
via
beversscoutingleonardus@upcmail.nl

Vrijdag 18 oktober
Omdat het vandaag een bijzonder
weekend is hebben we vandaag
geen Bevers. Het is dit weekend
namelijk Jota-Joti. Dit is een
weekend waarbij scouts over de hele
wereld contact met elkaar zoeken.
Wij hebben daarom morgen groep
met de andere kinderen van de
scouting samen.

Zaterdag 19 oktober
Vandaag hebben we dus groep met
andere kinderen van de scouting

Jarig jopjes:
7 oktober : Kiara wordt 7 jaar
8 oktober : Melle wordt 6 jaar
19 oktober: Nick wordt 6 jaar
25 oktober: Lonne wordt 7 jaar
27 oktober: Jake wordt 6 jaar
Hiep Hiep Hoera!
Beverleiding:
Lieke v.d. Eynden
Femke Dankers
Hans Bieleveld
Sandra Rozendal
Tim Verhees
Rian van Stiphout
Luc Meulendijks
Anouk Santegoeds
‘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 Lieke.
Indien Lieke niet bereikbaar is, kunt
u haar voicemail inspreken of
iemand anders van de beverleiding
benaderen.

