Beverkrant
April 2008

Beverkrant voor:
Hallo bevers
We hebben Pasen alweer achter de rug en
we zijn alweer in de maand april. Deze
maand is het al lekker lang licht. De klok
wordt een uurtje verzet. We gaan dus
lekker veel naar buiten.
In deze beverkrant kom je tegen wat we de
komende weken gaan doen en wat ons
thema wordt voor het zomerkamp!
Dus lees maar snel verder.

Vrijdag 25 april:
Vanavond gaan we allemaal spelletjes
doen met als thema Koninginnedag.
Iedereen moet zijn fiets meenemen!

Belangrijke data:
9, 10 en 11 juli

Zomerkamp 2008

Jarig in april:
Programma’s maand april:
Vrijdag 4 april:
Vanavond gaan we weer eens lekker naar
de bossen. Daar gaan we hutten bouwen en
leuke spelletjes spelen. De kinderen
worden om half 6 verwacht bij de
waterzuivering tegenover Boszicht. Daar
worden de kinderen om half 8 ook weer
opgehaald.

Noa
16 april
Britt J.
20 april
Rosa
24 april
Mitch
28 april
Van harte gefeliciteerd!!!

Vrijdag 11 april:
Deze avond hebben we een speurtocht.
Zorg er dus voor dat je goede
wandelschoenen aan hebt.
Vrijdag 18 april:
Vandaag gaan we weer een echte scouting
activiteit doen. We gaan een stokbrood
bakken boven een vuurtje.
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Beverleiding:
Femke Hellings
(afmelden)
Hans Bieleveld
Esther van den Eijnden
Chantal Hurkmans
Pieter Dankers
Jennifer Martens
(Ledenadministratie)
Carli van de Waarsenburg
Marly Bakels
Sandra Rozendal
’t Hofke
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.
Ook kunt u uw kind afmelden op
woensdagavond tussen 20:00 uur en 21:30
uur of op vrijdag vanaf 17:00 uur tot 17:30
uur op ’t Hofke van Binderen 549887

-

-

-

-

Jullie echt goeie Paashazen zijn.
We alweer in de maand april
zitten.
We nu hopen dat de zon echt
begint te komen.
We wel genoeg hebben van het
koude weer.
We over 3 maanden alweer op
zomerkamp gaan.
We naar Mook gaan.
We met alle speltakken van
scouting Leonardus gaan.
Het thema van zomerkamp met
tovenaars en heksen te maken
heeft.
Het buiten lekker lang licht
blijft.
We aan het eind van deze
maand heel veel naar buiten
gaan.
Wij veel informatie hebben
staan op de site van scouting
Leonardus.
De site
www.scoutingleonardus.nl is.
De beverkrant van deze maand
er ook weer op staat.
Als je de beverkrant kwijt bent
je op de site kan kijken.
Dat je dan precies weet wat we
gaan doen die maand.
Dit het wist je dat weer was.

Wist je dat:
-

We een kei goed Pasen hebben
gehad.
Het wel erg koud was.
De Paashaas was langs
gekomen.
De Paashaas het heel gezellig
vond bij de bevers.
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