Scouting Someren-Eind

BEVERPOST
Beste Bevers en ouders/verzorgers,
Zie hier de eerste Beverpost van het nieuwe Scoutingseizoen. Via de Beverpost vertelt de leiding wat
de Bevers de komende tijd gaan beleven. Erg handig, dan weet je precies wanneer je iets extra’s mee
moet nemen, speciale kleren aan moet trekken of misschien met een lege maag moet komen.

Programma voor de komende twee maanden:
Hotsjitonia Bingo
De bevers spelen elke week in het dorp Hotsjitonia.

Maar wie wonen daar allemaal? Op 29 augustus tijdens het eerste groepsdraaien gaan we kennis
maken met elkaar én met alle andere inwoners van Hotsjitonia. Dat doen we met verschillende
Hotsjitonia spelletjes en tot slot gaan we lekker pannenkoeken bakken boven het kampvuur.
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Wie is er jarig
Wij willen van elkaar natuurlijk weten, wie, waneer jarig is! Want dan vieren we een
feestje. Op 5 september maken we verjaardagskalenders én maken we uitnodigingen.
Want we willen dat er nog veel meer kinderen met ons avonturen gaan beleven. We
nodigen onze vriendjes en vriendinnetjes uit om volgende week mee te komen spelen.

Auw auw, ik ben gevallen
Wat nu? Ik zie een beetje bloed! Van Rozemarijn leren de bevers op 12 september
hoe je pleister moeten plakken en hoe je een andere bever kan helpen als hij of zij
pijn heeft.

Seizoensopening / Open Dag
Op zondag 17 september vind de jaarlijkse seizoensopening / open dag plaats
van 13:30 tot 17:00. Op het scoutingterrein zijn allemaal leuke spellen voor de
kinderen en voor de ouders is er een drankje. In de middag vind het officiële
overvliegen plaats. Kinderen die naar de volgende speltak gaan worden dan
op een ludieke manier ontvangen door hun nieuwe leiding. Het is tevens een
Open Dag, dus vriendjes en vriendinnetjes, neven en nichtjes en de buren zijn
ook van harte welkom om Scouting te leren kennen. Neem ze mee!

Proefjesavond met Professor Plof
Professor Plof is een echte ontdekker. Zij vind niets leuker dan het doen van proefjes en testjes.
Of dat altijd goed gaat? Dat ontdekken we op 19 september. Neem je vriendjes en vriendinnetjes
mee op deze avond! Als ze daarna lid worden verdien jij misschien wel de echte Vriendenbadge.

Naar de oudjes
Op 26 september gaan de Bevers naar het bejaardenhuis. Ben jij daar al eens geweest?
In een bejaardenhuis wonen allemaal oma’s en opa’s, zij vinden het erg leuk om een
avondje met jullie te spelen!

Fiesta Oléé
Op 3 oktober gaan we met Sterre Stroom op reis naar Mexico. Welke kleren dragen ze
daar? Wat voor muziek luisteren ze en wat voor eten vinden de mexicanen lekker? Daar
komen we achter tijdens de Mexicaanse avond.

Bas Bos naar het water
Bas Bos weet alles over de natuur, en dat wil hij de bevers ook leren. In 4
groepsdraaien neemt hij de bevers mee naar het water en de bossen, knutselen we
met materialen uit de natuur en gaan we een aantal dingen uit de natuur eten. Op 10
oktober is de eerste Bas Bos bijeenkomst en gaan we samen naar het water. Zorg
dat je fijne schoenen aan hebt om mee te wandelen.
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Herfstvakantie
In verband met de herfstvakantie komen de Bevers op 17 oktober een keertje niet bij elkaar.

Herfstmannetjes
Bas Bos weet alles van de natuur en Fleur Kleur houdt erg van knutselen. Bas en Fleur
vinden het leuk om een keer samen te werken. Ze hebben samen iets heel gaafs bedacht.
Op 24 oktober gaan we herfstmannetjes maken.

Halloweenavond
Op vrijdag 27 oktober is er een speciale avond. Met de hele vereniging samen hebben
we een opkomst in het teken van Halloween. Samen met de Welpen en Scouts gaan
we een hele leuke avond beleven. Niet eng, maar wel super gezellig!

Bas Bos naar het Bos
Op 31 oktober is er weer een Bas Bos badge opkomst. Dit keer neemt
Bas Bos de bevers mee naar het bos. Wat kunnen we allemaal zien en vinden in het
bos? Welke kleuren heeft het bos, welke beestjes wonen daar? Wordt het bos anders
als het donker wordt? Of is het eigenlijk precies hetzelfde? Misschien weet Bas ook nog
wel een leuk bosspelletje.

Bas Bos eten uit de natuur
Zijn er dingen die je kunt eten uit de natuur? Jazeker! Bas Bos weet welke planten,
vruchten en noten je kunt eten. Bas wil het jullie heel graag laten zien! Durf jij ook te
proeven? Ja?, laat dat maar eens zien op 7 november!

Logeren in Hotsjitonia
Op 18 en 19 november mogen de Bevers een nachtje komen
logeren in het dorp Hotsjitonia. Een uitnodiging en meer
informatie over dit weekend volgen nog. We kunnen al wel
vast verklappen dat de nieuwe bevers op dit weekend
geïnstalleerd zullen worden. In verband met het weekend zal
het groepsdraaien van 14 november vervallen. Dan bereidt de
leiding zich voor op het weekend.
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