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Hallo Bevers

Hierbij de 3e editie van de
beverkrant van dit jaar. Er staan
weer een hoop leuke programma’s
op de lijst!

Programma’s
Vrijdag 7 April
We gaan de maand goed van start!
Met hopelijk wat mooier weer, gaan
we vandaag spelen in de bossen!
We verzamelen om half 6 in de
Bakelse
bossen
(voor
de
waterzuivering) en worden hier
om half 8 weer opgehaald.

Vrijdag 28 April
Trek allemaal je goede
wandelschoenen aan want
vandaag gaan we een leuke tocht
lopen!

Vrijdag 5 Mei
Vandaag hebben we een heel
leerzame groep! We gaan
namelijk samen met het IVN
(instituut voor natuureducatie)
programma draaien! Dat
belooft Een leuke en leerzame
avond te worden!

Vrijdag 14 April
Hebben jullie de paashaas al
voorbij zien komen? het is bijna
Pasen dus gaan wij vandaag bij
de bevers een Paasprogramma
doen!
Vrijdag 21 April
Hebben jullie allemaal het
Wilhelmus goed geoefend? De
koning van Nederland is
namelijk bijna jarig! En dat gaan
we vieren!
Vanavond moeten jullie op de
fiets komen!

Vrijdag 12 Mei
Trek vandaag allemaal oude
kleren aan! Vandaag gaan we
namelijk stoken! Wat voor
lekkers we allemaal gaan
maken houden we nog even
geheim!
Vrijdag 19 Mei
Vanavond gaan we een heuse
atletiek avond houden! En
gaan we kijken hoe sportief
jullie allemaal wel niet zijn!
Vrijdag 26 Mei

Vandaag gaan we lekker naar buiten!
We gaan op het veld allemaal
spelletjes spelen. Welke spelletjes
we allemaal gaan doen houden we
nog even geheim!

Beverleiding:
Twan Duijmelinck
Sandra Derks
Tim Verhees
Hélène van der Sterren
Leonie Thielen
Kimberley van Berlo
Chantal van den Eerenbeemt
Bram van Stiphout
‘t Hofke 549887

Jarig jopje:
Deze maanden hebben we jarigen
Hartelijk gefeliciteeeeeeerd
Nathan wordt 2 april 7!!
Ruud wordt 4 april 6 !!
Danny wordt 14 april 7!!
Lente wordt 18 april 7!!
Zoë wordt 21 april 6!!
Wout wordt 28 april 7!!
Susan wordt 1 mei 6!!
Dean wordt 8 mei 7!!
Milou wordt 18 mei 6!!
Norah wordt 27 mei 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:
- De leiding een super leuk weekendkamp
gehad heeft?
-

De leiding heel erg lekker geslapen heeft na
het kamp?

-

Cafetaria de vette bever een groot succes
was?

-

De lente officieel van start is gegaan?

-

De klok een uur vooruit is gezet?

-

Wij hopen dat we nu heel lekker weer
krijgen?

-

Dit de wist je dat weer was?

