Bevers
Dag lieve bevertjes
Het nieuwe scoutsjaar gaat van start en daar hoort ook een kleine vooruitblik bij van wat
jullie te wachten staat! We zij zo zo ontzettend blij om leiding te mogen geven aan jullie en
staan al te popelen om met jullie allemaal een jaar boordevol leuke, leerzame en
onvergetelijke activiteiten te beleven!!!!!!
Hopelijk zijn jullie even enthousiast,
Groetjes de beverleiding Moeflon en Esmeralda.
November

Zondag 30 september
Vandaag is er jammer genoeg geen
activiteit, de leiding bekomt nog een
beetje van saamdagen. Volgende week
maken we het dubbel zo leuk, als dat zelf
nog mogelijk is!

Zondag 4 november
Vandaag is er geen activiteit, we laten
jullie even wat uitrusten na een
superleuke vakantie en zien jullie graag
volgende week terug.

Oktober

Zondag 11 november
Vandaag verkennen we onze omgeving en
zoeken we onze weg terug uit de diepste
dieptes van het bos.

Zondag 7 oktober
Vandaag werken we aan de groepsband
een doen we op een speelse manier aan
teambuilding. Dan kunnen we allemaal de
beste vriendjes worden. :-)

Zondag 18 november
Vandaag spelen we het grote herfstspel,
dus doe maar warme kleertjes aan bereid
je voor op een superleuke namiddag vol
herfstplezier!

Zondag 14 oktober
Hoe slim is een bever? Daar komen we
vandaag achter tijdens deze superleuke
leerzame spelnamiddag.

Zondag 25 november
Brrrrrrrrrrrrr…. Wat is het koud zeg!!
Daarom nemen we deze middag even de
tijd om samen met de aarde op te
warmen.

Zondag 21 oktober
Na onze superleuke dia-avond neemt de
leiding een dagje vrij om alles op te
ruimen. Geen activiteit dus, maar niet
verdrietig zijn want volgende week staan
we weer klaar voor jullie allemaal!

December

Zondag 28 oktober
BOE! Aaaaaaaaaaaah!!!! Hopelijk zijn jullie
niet te hard geschrokken, maar het is wel
bijna halloween. (oh nee! zo eng) Vandaag
zijn jullie het die iedereen bang mogen
maken met superleuke knutselwerkjes!!
Verkleed komen is zeker aan te raden!

Zondag 2 december
Sinterklaas en Kerstmis? In één maand?
Dan moet het wel december zijn! Om toch
in thema te blijven bereid de leiding een
supertoffe verrassingsactiviteit voor! Ben
je ook al zo benieuwd?
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Zondag 9 december
Kijk daar een stoomboot! Dit kan maar
één iets betekenen, Sinterklaas en zijn
lieve helpers zijn in het land. Zou hij ook
naar ons lokaal komen?

Zondag 30 december
De vakantie is volop bezig en dus is er
geen activiteit. Geniet maar van de
vakantie en van de laatste paar dagjes van
2018. Op naar het nieuwe jaar!!!!

Zondag 16 december
Examens, examens, examens… De leiding
is volop aan het studeren en dus kunnen
zij jammer genoeg geen leiding geven. We
wensen jullie toch al een vrolijk kerstfeest,
met veel superleuke cadeautjes!
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