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Programma bevers September t/m December 2018
Hallo Bevers en ouders/verzorgers,
Voor de komende tijd zijn er weer een
aantal leuke opkomsten bedacht!
Daarom hierbij een programma brief
met daarin alle opkomsten tot en met
de kerstvakantie.
De opkomsten zijn allemaal verdeeld
onder de volgende activiteiten
gebieden of een combinatie hiervan.

Hierdoor krijgen we een zo gevarieerd
mogelijk programma.

1 september Pompoenen
Expressie en uitdagende scouting
technieken
Het is weer de eerste opkomst van
het seizoen, maar we missen de
bevers die naar de welpen over zijn
gevlogen nu al. Daarom gaan jullie
samen met de ochtend welpen
pompoenen snijden!

8 september Feest
Samenleving
De verjaardagskalender van vorig
jaar klopt niet meer, dus we gaan
vandaag een nieuwe maken.
15 september Nederland
Internationaal
We wonen allemaal in Nederland,
maar wat weten jullie eigenlijk over
Nederland? We gaan het bekijken.

22 september Installatie
Identiteit
We gaan vandaag de bevers die nog
niet geïnstalleerd zijn en Thomas
vandaag installeren.
De ouders van de gene die worden
geïnstalleerd worden aan het einde
van de opkomst verwacht.
Verdere informatie hierover volgt nog.
29 september geen opkomst
Deze week gaat alle leiding een
weekend op kamp om elkaar nog
beter te leren kennen, van elkaar te
leren en om er natuurlijk een gezellig
weekend van te maken. Dit betekend
dat er voor alle speltakken GEEN
opkomst is.
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6 oktober Dieren
Samenleving
Het is net dierendag geweest. Daarom
deze week iets leuks met dieren.
13 oktober EHBO
Veilig en gezond
Een ongeluk zit in een klein hoekje,
dus we gaan wat leren over hoe je
eerste hulp moet verlenen.

20 oktober geen opkomst
Herfstvakantie
27 oktober Technische snufjes
Uitdagende scouting technieken &
veilig en gezond
Hebben jullie een beetje verstand
van techniek? En kunnen jullie
professor plof helpen met het
uitvoeren van een aantal proefjes.
3 november Insigne
We gaan beginnen met het behalen
van een insigne.
10 November Insigne
We gaan verder met het insigne van
vorige week.

17 november Insigne
Het is al weer de laatste week dat we
gaan werken aan het insigne en als
het goed is hebben jullie hem na deze
week allemaal gehaald!
24 november Levende spelletjes
Sport en spel
Jullie kennen waarschijnlijk allemaal
wel ganzenbord, maar wisten jullie dat
je ook kunt levend ganzenborden?
We gaan het vandaag uittesten.
En willen jullie verder ook allemaal
een schoen/laars/slipper mee nemen
die je een weekje kunt missen? Dan
kunnen we eens kijken of jullie een
beetje lief zijn geweest dit jaar en of
sinterklaas een keertje langs komt.
1 december Sinterklaas
Samenleving
Sinterklaas is bijna jarig, dus dat moet
gevierd worden.
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8 december Oliebollen verkoop
We gaan oliebollen verkopen! Verdere
informatie volgt nog.

Vragen of kan je een keer niet
komen?
Geef dit dan door aan de leiding:
Bever E-mail:
bevers@scoutinghamaland.nl
(reactie kan heel iets langer duren)
Noa (Joanne Brown)
Telefoon nr: 06 36444760
E-mail: j.brown12082000@gmail.com

15 december Het weer
Buitenleven en expressie
Kijken jullie wel eens naar het
weerbericht? We gaan er vandaag
eentje zelf maken.

Thomas Moone
Telefoon nr: 0619091266
E-mail: thomas.moone@xs4all.nl

Let op: Alle opkomsten zijn onder
voorbehoud. Veranderingen proberen
we zo snel mogelijk door te geven.

22 december Kerst
Sport & spel
We gaan kerst vieren.
29 december geen opkomst
Kerst vakantie

