November 2008
Beverkrant voor:

Vrijdag 21 november:
Sinterklaas is al weer in het land,
daarom gaan we vandaag spelletjes
doen die iets met Sinterklaas te maken
hebben in de gymzaal. Het is dus
belangrijk dat je je Gymschoenen
meeneemt!

Hallo bevers, het lijkt voor dit jaar
alweer gedaan met het mooie weer,
het is koud en het is vroeg donker.
Maar niet alles is negatief deze maand,
dit is de eerste maand dat we allemaal
geinstalleerd zijn en natuurlijk niet te
vergeten, Sinterklaas komt deze maand
naar ons land toe! We gaan er dus
weer een gezellige maand van maken!

Programma’s November:
Vrijdag 7 november:
Vandaag gaan we
gezelschapsspelletjes spelen, jullie
mogen allemaal een leuk spelletje
meenemen zodat jullie die met andere
bevers kunnen gaan spelen.

Vrijdag 28 november:
Vanavond hebben we geen groep!
Omdat we morgen Sinterklaasviering
hebben.

Vrijdag 14 november:
Vanavond hebben we een programma
dat in het teken van de natuur staat.
Vandaag komt een mevrouw,
Antoinette, van het IVN bij ons langs
om samen met ons leuke dingen te
doen die met de natuur te maken
hebben.

Zaterdag 29 november:
Deze ochtend komt Sinterklaas langs
bij ons op het Hofke. We vieren dit
gezamenlijk met de kabouters en de
welpen. Het duurt deze ochtend van
10:00u tot 12:00u.
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November 2008
Vrijdag 5 December:
Vanavond hebben we geen groep,
maar we wensen jullie wel heel veel
plezier vanavond!
Jarig in November:
Janne Hertogs
Chendo Verbaarschot
Isaiah Collins
Daan van Lieshout

4 november
5 november
6 november
28 november

Van harte gefeliciteerd!
Beverleiding:
Femke Hellings
Jennifer Martens
Chantal Hurkmans
Marly Brakels
Sandra Rozendal
Hans Bieleveld
Diana Boetzkes
‘t Hofke
549887

Wij stellen het op prijs als uw
zoon/dochter wordt afgemeld indien
hij/zij niet kan komen. Afmelden kan
bij Femke. Indien Femke niet
bereikbaar is, kunt u altijd haar
voicemail inspreken of iemand anders
van de beverleiding benaderen.
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