Beverkrant
September – oktober 2009
Vrijdag 2 oktober
Hallo Bevers
Dit is de eerste beverkrant van dit
seizoen. De beverkrant krijgen jullie
elke laatste vrijdag van de maand.
Hierin staan de programma’s van de
volgende maand. Lees deze goed
door met mama of papa, zodat je
weet wat je gaat doen en of je nog
ergens op moet letten! We hopen dat
jullie er veel zin in hebben, wij in
ieder geval wel!

Programma’s

Vandaag gaat Chantal van de
beverleiding trouwen met John van
de verkennerleiding. De Bevers
draaien dan geen groep van 17:30
tot 19:30 maar jullie zijn wel
uitgenodigd voor het feestje , zie de
bijgevoegde brief.

Vrijdag 9 oktober
Vanavond gaan we een echte
scouting activiteit doen, we gaan
stokbrood bakken boven een vuurtje.

Vrijdag 18 september
Vrijdag 16 oktober
Deze avond gaan we een aantal
spelletjes in team verband spelen
zodat we elkaar nog beter leren
kennen.

Vrijdag 25 september
Vanavond gaan we naar de bossen,
daar gaan we een aantal leuke
spelen 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. Graag het verzoek om te
wachten bij de houten slagboom.
Mocht het slecht weer zijn dan
worden de kinderen gewoon op het ’t
Hofke verwacht.

Dit weekend is het Jota/Joti. Een
weekend waarin alle scouts over de
hele wereld contact met elkaar
leggen. In plaats van vrijdag zullen
wij op zaterdag bij elkaar komen
meer informatie hierover komt nog.

Vrijdag 23 oktober
Het enige wat ik verklap is dat we
vanavond een speurtocht gaan
lopen. Zorg dus voor goede
wandelschoenen!

Vrijdag 30 oktober
Deze avond gaan we een aantal
spelletjes spelen om te kijken hoe
sterk onze Bevers zijn. Ben jij de
sterkste Bever ?

Beverkrant
September – oktober 2009
Jarigen in september en
oktober:
Annie 13 okt. (6)
Sam Meulendijks 15 okt. (7)
Femke 17 sept. (26)
Sandra 9 sept. (21)

Wij stellen het zeer op prijs als uw
zoon/dochter wordt afgemeld
indien hij/zij niet kan komen.
Afmelden kan bij Marly. Indien
Marly 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
Jennifer Martens
Marly Bakels
Sandra Rozendal
Tim Verhees
‘t Hofke

549887

