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Programma bevers januari tot en met juli 2019

Hallo Bevers en ouders/verzorgers,
Voor de komende tijd hebben we weer
een aantal leuke opkomsten bedacht!
Daarom hierbij een programma brief
met daarin alle opkomsten tot en met
de zomervakantie.
De opkomsten zijn allemaal verdeeld
onder de volgende activiteiten
gebieden of een combinatie hiervan.

We gaan dus heel veel leuke dingen
doen.
12 januari muziek
Expressie
Allereerst de beste wensen voor het
nieuwe jaar. We beginnen het nieuwe
jaar meteen goed en gaan lekker
muziek maken.

19 januari Nieuwjaarsinstuif
Deze dag luiden we met de gehele
groep het nieuwejaar in. Jullie hebben
hiervoor een email gekregen van de
nieuwjaar instuif commissie.

26 januari insigne
Uitdagende scouting technieken
We gaan een begin maken aan een
nieuw insigne.
2 februari insigne
Uitdagende scouting technieken
We gaan verder met het insigne van
vorige week. Aan het einde van de
opkomst zijn we al ver over de helft
met het verdienen van ons insigne.

9 februari insigne
Uitdagende scouting technieken
Vandaag is eindelijk de dag dat
iedereen zijn welverdiende insigne in
ontvangst kan nemen.
15 februari World Thinking Day (WTD)
We vieren met de hele groep de
verjaardag van Baden Powell en zijn
vrouw, de oprichters van scouting.
Jullie krijgen hier informatie over via
een speciale WTD commissie.
Let op! Dit valt op een vrijdagavond
23 februari Cultuur
Internationaal
We gaan vandaag cultuur snuiven.
2 maart vakantie
Tijd om met de beentjes omhoog te
liggen!
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9 maart Jantje Beton collecte
Samenleving
Deze hele week staat in het teken van
Jantje Beton. Daarom gaan wij zelf
ook collecteren. Hiermee kunnen we
geld ophalen voor de bever kas, voor
scouting Hamaland en voor de
stichting van Jantje Beton. De locatie
waar we starten krijgen jullie te horen
wanneer we weten welke straten we
mogen lopen.

13 april vuur
Uitdagende scoutingtechnieken
Het is weer eens tijd om een vuurtje te
stoken.

16 maart NL-doet
Samenleving
Vandaag is de nationale NL-doet dag
waarbij er ook altijd geklust wordt aan
ons gebouw. Of we gaan helpen of
juist ergens anders opkomst hebben
krijgen jullie t.z.t. te horen.

27 april vakantie
Vandaag is het koningsdag, dus deze
week geen scouting.

23 maart natuur
Buitenleven
We gaan een kijkje nemen in de
natuur.
30 maart installatie
Het wordt weer tijd om een aantal
bevers die nog niet geïnstalleerd zijn
te instaleren.
6 april tocht technieken
Uitdagende scoutingtechnieken
Vandaag gaan we kijken of we de
goede weg kunnen vinden.

20 april Pasen/koningsdag
Samenleving
Het is bijna koningsdag dus we gaan
koningsdag vieren en misschien komt
de paashaas ook nog wel toevallig
langs.

4 mei vakantie

11 mei sport
Sport en spel
Hoe fit zijn jullie? We gaan vandaag
lekker sporten.
18 mei koken
Veilig en gezond
We gaan iets lekkers koken.
Jammmie!!!
25 mei ???
We gaan in de loop van het jaar eens
kijken naar wat jullie als bevers nou
nog echt eens zouden willen doen.
Want (bijna) niets is te gek op
scouting. Dus heb je een leuk idee,
vertel het ons!

Scouting Hamaland
Keppelseweg 249 Doetinchem
tel. 0314 33 28 25
www.scoutinghamaland.nl

Programma bevers januari tot en met juli 2019

1 juni vakantie
8 juni Pinksteren
We hebben een gezamenlijke
pinksteropkomst met alle andere
speltakken. Jullie krijgen hier
informatie over van de
pinkstercommissie.

6 juli overvliegen
De oudste bevers van onze groep
gaan overvliegen naar de welpen. Dat
beloofd weer een gezellig spektakel te
worden. Jullie krijgen hier t.z.t
informatie over van de overvlieg
commissie.
Fijne zomervakantie iedereen!

15 juni Speeltuin
Sport en spel
We gaan vandaag naar de speeltuin.
Eens zien hoe hoog iedereen kan
klimmen en hoe hardt iedereen kan
schommelen.

Vragen of kan je een keer niet
komen?
Geef dit dan door aan de leiding:

22 juni water
Sport en spel
Als het weer het toelaat gaan we
vandaag alles doen met WATER!
28-29 juni kamp
De spannendste tijd van het jaar! We
gaan op kamp! We gaan ergens
anders een nachtje slapen en we
hopen graag dat je mee gaat. Je krijgt
hiervan een aparte uitnodiging.

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
Professor Plof (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.

