Beverkrant
April en Mei 2015
Hallo Bevers

Vrijdag 17 april

Het is zover … de klok wordt verzet
en de zomertijd kan beginnen! Ook
weer vaker het zonnetje dus lekker
veel naar buiten!

Vandaag gaan een vuurtje maken en
hier iets lekkers op klaar maken.
Vandaag moeten we dus heel
voorzichtig doen.

Programma’s

Vrijdag 24 april

Vrijdag 3 april

Vandaag hebben we een
koningsdagprogramma. We gaan
allemaal “oud Hollandse spellen”
doen om de verjaardag van onze
koning te vieren!

Dit weekend is het Pasen. Om dit
niet zomaar voorbij te laten gaan,
gaan we bij de scouting ook allemaal
leuke “paas-dingen” doen…..mmmm
wat zal dat toch allemaal zijn….

Vrijdag 1 mei
Vandaag gaan we een tocht lopen.
Dus trek je wandelschoenen maar
aan!

Vrijdag 8 mei

Vrijdag 10 april
Vandaag hebben we een quiz! We
gaan allemaal verschillende dingen
doen maar wat precies, dat blijft nog
een verrassing.

Vandaag gaan we naar de natuurtuin
“De Robbert”. Deze ligt in
natuurgebied “de Bundertjes”. We
hebben hier een middag bij het IVN.
Wij verwachten jullie bij de
natuurtuin om 17.30uur en mogen
ook daar om 19.30uur weer
opgehaald worden.

Vrijdag 15 mei
Vandaag gaan we waterspelletjes
doen! Dus allemaal spellen
met…water! Als het warm is zullen
we dus ook nat gaan worden. Neem
allemaal een tas mee met je
zwemkleding en een handdoek en
trek schoenen aan die nat mogen
worden.

Vrijdag 22 mei
Vandaag gaan we lopen en leuke
spellen spelen in de Warande. Jullie
moeten daarom gebracht en gehaald
worden bij de midgetgolfbaan in de
Warande.

Vrijdag 29 mei
Vandaag hebben we geen groep
want morgen hebben we 24-uurs
kamp met de hele scouting! Hierover
krijgen jullie nog een brief.

Jarig jopjes:
4 april: Lars van Duinhoven
5 april: Jayden Hofmans
15 april: Lonne van der Heuvel
20 april: Ownah Collins
14 mei: Rune van der Vorst
Gefeliciteerd allemaal en
Hiep hiep hoera!!!

Beverleiding:
Femke Dankers
Twan Duijmelinck
Lieke v.d. Eynden
Luc Meulendijks
Sandra Rozendal
Anouk Santegoeds
Tim Verhees
‘t Hofke

0616836795
0627556943
0628850245
0649760132
0628196307
0641414074
0631179041
549887

Afmelden
Wij stellen het zeer op prijs als uw
zoon/dochter telefonisch of per sms
wordt afgemeld indien hij/zij niet
kan komen. Afmelden kan bij Lieke.
Indien Lieke niet bereikbaar is, kunt
u haar voicemail inspreken of
iemand anders van de beverleiding
benaderen.

