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Oktober
Hallo Bevers
Hierbij de 2e editie van de
beverkrant van dit jaar. Er staan
weer een hoop leuke programma’s
op de lijst!

Programma’s
Vrijdag 6 Oktober
Hopelijk zijn jullie allemaal heel
sportief! Want vandaag gaan we
kijken wie de sterkste bever van de
groep is!

Info Avond
Woensdag 11 oktober staat onze
jaarlijkse ouder info avond op het
programma. Hier geven wij als
leiding de algemene informatie
betreffende de scouting en scouting
kampen. Deze informatieavond is
voor alle ouders. Ook is er de
mogelijkheid tot het beantwoorden
van vragen.
Het is belangrijk dat u erbij bent!

Vrijdag 13 Oktober
Vandaag gaan we naar de
Warande toe! Om daar allemaal
leuke spelletjes te spelen!
We verzamelen om half 6 in de
Warande voor de Midgetgolf
baan. En daar worden jullie
om half 8 ook weer opgehaald.
Vrijdag 20 Oktober
Boe! Vandaag gaan wij allemaal
leuke spelletjes doen die met
Halloween te maken hebben!

Vrijdag 27 Oktober
Vandaag is een leuke en
belangrijke dag! We gaan
namelijk alle nieuwe bevers
instaleren! Als we allemaal echte
bevers zijn, gaan we samen met
alle ouders (en broertjes/zusjes)
nog wat leuke spelletjes spelen!
Jullie krijgen hier nog
informatie over gemaild.
Vrijdag 3 November
Vanavond draaien we geen
groep. Want morgen gaan we op
kamp!

Zaterdag 4 November

Beverleiding:

Vandaag gaan we op kamp. We
blijven dan een nachtje slapen op het
hofke met alle bevers! Wij hebben er
in ieder geval al super veel zin in!

Twan Duijmelinck
0627556943
Sandra Derks
0628196307
Tim Verhees
0631179041
Hélène van der Sterren
0621466499
Kimberley van Berlo
0613091978
Chantal van den Eerenbeemt
0623550844
Bram van Stiphout
0657068533
Geert van Dijk
0657800984
‘t Hofke
549887

Over het weekendkamp
krijgen jullie nog meer
informatie.
Vrijdag 10 November
Vandaag gaan we samen sportieve
spelletjes spelen in de gymzaal!
Welke spelletjes we precies gaan
doen is nog een verrassing.
Vergeet niet om gymschoenen
mee te nemen!
Vrijdag 17 November
Vandaag houden wij onze eigen
Bever-Masterchef! En gaan we kijken
wie onze eigen top koks zijn bij de
bevers! we gaan allemaal lekkere
dingetjes koken dus probeer niet
te veel te eten van tevoren.

Vrijdag 24 November
Vandaag gaan we kijken hoe
creatief jullie allemaal zijn! we
gaan namelijk knutselen! Wat we
precies gaan maken is nog een
verrassing!

Jarig jopje:
Deze maand hebben we jarige,
Hartelijk gefeliciteeeeeeerd!!
7 Oktober Wordt Fern 7 !!!
21 Oktober wordt Sanne 7!!
21 Oktober wordt Lasse ook 7!!
1 November wordt Guusje 7!!
10 November wordt Sam 7!!

Afmelden
Wij stellen het zeer op prijs als uw
zoon/dochter telefonisch, per sms of
WhatsApp wordt afgemeld, indien
hij/zij niet kan komen. Afmelden kan
bij Sandra.
Wist je dat:
-

Dit alweer de 2e editie is van de Wist je dat dit
jaar ?

-

Ik altijd super veel zin heb om de wist je dat
te maken!

-

Kimberley over een paar weken een nieuw
klein bevertje in huis heeft!

-

Geert het grappig vind dat Kimberley af en
toe dingen vergeet

-

Kimberley hier een excuus voor heeft.

-

Geert geen excuus heeft dat hij de namen
vergeet.

-

Tim en Sandra heel erg van meel houden!

-

Dat zij samen ook helemaal onder het meel
zaten

-

De bevers dit super grappig vonden!

-

Dit de wist je dat weer was?

