Beverkrant
Maart 2008

Beverkrant voor:
Hallo bevers
De maand februari was een drukke, maar
wel een hele leuke maand. We zijn op
weekendkamp geweest en we hebben de
carnaval weer gehad.
De klok wordt deze maand weer vooruit
gezet dus het zal weer langer licht blijven.
Deze maand worden ook de nieuwe bevers
geïnstalleerd. Lees maar snel verder wat
we allemaal gaan doen.

Vrijdag 28 maart:
Vanavond hebben we de sterkste bever.
We doen dan allemaal krachtsporten zoals
spijkerbroekhangen, touwtrekken en nog
veel meer. Voor de sterkste jongen en
meisje is er zelfs een echte beker te
verdienen.

Belangrijke data:
9, 10 en 11 juli

Zomerkamp 2008

Jarig in maart:
Programma’s maand maart:
Vrijdag 7 maart:
Vanavond hebben we installatie van de
nieuwe bevers. De ouders van de
geïnstalleerde kinderen worden om 19.00
uur verwacht. De avond eindigt gewoon
om 19.30 uur.
Voor de installatie gaan we buiten nog
leuke spelletjes doen.

Huub

26 maart

Van harte gefeliciteerd!!!

Vrijdag 14 maart:
Vanavond hebben we atletiek. Dus laat
deze avond maar eens zien dat je goed bent
in hardrennen, hoogspringen en vergooien.
Vrijdag 21 maart:
Vanavond hebben we Paas-programma.
Misschien gaan we wel paaseieren zoeken
of komt de Paas haas misschien wel langs.
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Beverkrant
Maart 2008

Beverleiding:
Femke Hellings
(afmelden)
Hans Bieleveld
Esther van den Eijnden
Chantal Hurkmans
Pieter Dankers
Jennifer Martens
(Ledenadministratie)
Carli van de Waarsenburg
Marly Bakels
Sandra Rosendaal
Scouting ’t Hofke

Wist je dat:
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.

-

-

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

-

-
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We een kei leuke carnaval
hebben gehad.
De leiding de hele week heeft
overleeft.
We een kei gaaf weekendkamp
hebben gehad.
Chantal (leiding) de enigste was
die heimwee had.
Zij meerdere malen haar vriend
terug heeft laten komen.
We bijna allemaal echte bevers
zijn.
Sandra en Marly er ook veel zin
in hebben.
We al iets leuks voor ze hebben
verzonnen voor hun
ontgroening.
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.

Blokhut ’t Hofke van binderen

