SCOUTING
Sint Maarten-Hildegard
Bevers
Hoi Allemaal,
Het is een beetje rare tijd, maar zoals dat bij scouting hoort, passen we ons
daar snel bij aan. Dus: Tijd om leuke dingen te doen.
Hier zijn de avonturen voor de komende periode.
30 mei
Slijm en schuim
vandaag gaan we lekker stoeien met schuim en Slijm.
Hoe voelt dat in je handen?
6 juni

Allemaal dieren

Welke dieren ken je? Wat voor geluiden maken ze?
Vandaag worden ook een aantal Bevers “Echte Bever”.
Meer informatie volgt voor de aankomende Echte Bevers
13 juni

20 juni

Hollandse spelletjes…
Welke spellen horen echt bij Holland?
Sssst…Vaderdag…
Wat we gaan doen houden we nog even stil voor de
papa’s. Maar we gaan hier natuurlijk mee aan de slag.
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23 juni

Kamp en BeverLogeerWeekend ouderavond
Meer informatie volgt.

27 juni

Waterspret
Nat, natter, natst… We spelen vandaag met water..
Doe je zwemkleding maar alvast aan.

4 en 5 juli

Bever (Logeer) Weekend
Dit weekend gaan we een leuk avontuur met elkaar
beleven. Misschien kunnen we zelfs op scouting slapen.
Dat hopen we snel te horen. Anders slapen we thuis en
komen we zondag vroeg weer naar scouting…
Aangepaste tijden: za 13:00 – zo 13:00 uur. Meer informatie volgt.

11 juli

Speeltuin (Leidschendam)
Zoals ieder jaar sluiten we het seizoen af in de speeltuin. Meer informatie volgt.

18 juli

Kampviering en uitzwaaien…
Het is nog even afwachten wat het besluit is vanuit Scouting Nederland en de
Overheid. Bij een positief besluit is er een kampviering in de Martinuskerk (Oosteinde
56 Voorburg), voordat we de andere kampgangers uitzwaaien.

5 september

Eerste opkomst in het nieuwe seizoen…Vakantiepret
We gaan nog even bezig met de vakantie. Neem je iets mee over je vakantie?

Zo dat was het, ik heb er zin in, jullie ook? Groetjes,

