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Haaalllooooo…
Het zomerkamp is weer voorbij en wat was het een feest! Heerlijk in tenten geslapen , boeven
gevangen en vooral heel veel lol gemaakt! Allemaal een fijne vakantie gehad? Genoten van de vrije
dagen en het mooie weer? En natuurlijk weer uitgerust? Mooi!
Want…….het nieuwe seizoen is weer begonnen!
Beverkrant
Dit is de eerste beverkrant van dit seizoen. Buiten dat het gezellig is deze met je
zoon of dochter te lezen is de beverkrant ook informatief voor de ouders. Hierin
vermelden wij belangrijke zaken zoals wat we gaan doen, belangrijke datums en
telefoonnummers etc. Dus raak hem niet kwijt! Mocht dit onverhoopt toch
gebeuren is hij ook terug te vinden op www.scoutingleonardus.nl.
31 augustus
Deze week gaan we van allerlei spelletjes doen. Wat precies is nog een verrassing
maar zorg er voor dat je fijne schoenen aan hebt!
7 september
Deze avond gaan we een echt scouting programma doen namelijk een vuurtje STOKEN!
Na de groep zullen jullie wel lekker in de douche moeten omdat jullie lekker stinken en vies
zijn! Belangrijk voor de papa’s en mama’s zorg dat uw kind geen licht ontvlambare kleding
draagt.
14 september
Zoals jullie weten is dat wij een mooi groot veld hebben. Geert en Twan hebben leuke spelletjes
bedacht die je alleen maar op een groot veld kunt spelen!
21 september
Stevige wandelschoen zijn deze avond wel nodig. Want
we gaan een speurtocht houden! Neem je speurneus
maar mee!
28 september
We gaan deze dag naar de bossen!
Dit is iets wat de leiding altijd helemaal geweldig vind!
LET OP:
Vandaag is het halen en brengen bij de waterzuivering
tegenover : Braaksestraat 262 (vroeger boszicht) Zie
afbeelding.
Er wordt verwacht dat de Bevers DICHTE schoenen aan
hebben!
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Afmelden
Iedere week besteden wij veel tijd in het bedenken van een leuk programma voor uw zoon of
dochter. Graag vernemen wij op tijd als uw kind een keer niet kan komen. Zodat wij hier rekening
mee kunnen houden. Een kleine moeite toch?
Afmelden kan bij Hélène haar telefoonnummer: 06-21466499
Bellen (bij geen gehoor de voicemail in spreken) sms’en, of een whatsappje is voldoende!

Bever (face) book
Iedere week genieten wij weer van de vrolijke snoetjes van onze bevers. En omdat
wij dit graag met de papa’s en mama’s delen hebben wij een besloten Facebook
pagina geopend! De leden van deze Facebook zijn alleen ouders van de kinderen die
dit seizoen meedraaien. Dus meld je snel aan! We zijn te vinden op Facebook ->
Bevers Scouting Leonardus 2018/2019 (lees aub de afspraken die we hebben
opgesteld op deze pagina)

Hieperdepiep…..HOERA!

o
o

16 september wordt Liz Jansen 5 jaar.
25 September wordt Lot van Dijk 6 jaar.

Jarige jetjes van harte gefeliciteerd!!
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Belangrijke data's
Noteert u deze data’s meteen in uw agenda? Extra informatie zal nog volgen.

6 Oktober

Scoutshopmobiel

14.00-16.00

19 Oktober
20 Oktober

Geen groep i.v.m Jota Joti
Jota Joti.

Hier kun je een scouting blouse
kopen.
Informatie hier over volgt nog.

Deze activiteit is met meerdere speltakken
van de scouting.

26 Oktober

Installatie nieuwe Bevers.

23-24 November

Weekend Kamp

Vrijdag van 18.00 tot Zaterdag 18.00

’t Hofke

30 November
1 December

Geen groep ivm Sinterklaas
Gezamenlijke Sinterklaas activiteit
Deze activiteit is met meerdere speltakken
van de scouting.

21 December

Geen Groep

22 December

Gezamenlijke kerstactiviteit

Deze avond zijn alle papa’s,
mama’s, broertjes en zusjes
uitgenodigd om dit met ons te
vieren! Informatie volgt nog.
Informatie volgt nog.
Informatie hier over volgt nog.
Dit zal in de ochtend plaats
vinden.
I.v.m. gezamenlijk activiteit op
zaterdag.
Informatie hierover volgt nog.

Deze activiteit is met meerdere speltakken
van de scouting

15 Februari

Installatie nieuwe Bevers

22 Februari
23 Februari

Geen groep ivm Carnaval
Gezamenlijke Carnavals activiteit

Papa’s, Mama’s, Broertjes,
zusjes van de nieuwe Bevers zijn
hiervoor uitgenodigd.
Informatie volgt.

Deze activiteit is met meerdere speltakken
van de scouting.

15 Maart
16-17 Maart
24 Mei
25 Mei

Geen groep
Weekend Kamp
Geen groep i.v.m zeskamp
Gezamenlijke Zeskamp
Deze activiteit is met meerdere speltakken
van de scouting.

6 t/m 13 Juli

Zomerkamp

I.v.m. het weekend kamp.
Informatie volgt nog.
Dit zal in de middag
plaatsvinden informatie volg
nog.
We gaan dit jaar naar Mook.

Contact Beverleiding:
Op vrijdag treffen de ouders de leiding bij het halen en brengen en kan alles besproken worden.
Mocht er toch iets zijn wat niet tot vrijdag kan wachten (buiten het afmelden) kan er contact
opgenomen worden met Tim (teamleider) 06-31179041.
Mocht je in contact willen komen met het gehele leidingteam of met iemand anders van de leiding
persoonlijk kun je altijd een mail sturen naar: Beversscoutingleonardus@gmail.com
Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!
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Wist je dat……?
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

We dit seizoen starten met 15 kinderen
We daarvan 6 nieuwe kindjes mogen verwelkomen
We met 8 enthousiaste leiding zijn!
De leiding weer druk in de weer is met het maken van leuke programma's.
We nog plek over hebben voor meer Bevers…
De leiding het leuk zou vinden als er meer kindjes bij de Bevers zouden komen.
Dus vertel je vriendjes, vriendinnetjes, buurkindjes, klasgenootjes, zwemgenootjes, kindjes
in de wachtkamer van de tandarts, kindjes in de rij van de super markt over de bevers ☺

Kleurplaat
Kleur jij deze scouting Bever mooi in? Geef je de Bever ook de juiste kleur blouse en sjaaltje?

