Januari 2018
Hallo beverouders,
Als eerste wensen wij iedereen een spetterend 2018. We hopen er weer een geweldig scoutingjaar van te
maken.
Hieronder geven wij een overzicht van de komende weken, bewaar deze brief goed en op een plek waar
deze ook terug te vinden is.
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 26, 27, 28 januari: winterweekend in Aarle-Rixtel
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Einde:

blokhut Scouting Aarle-Rixtel, Duivenakker 74, 5735 JB Aarle-Rixtel
zie mobiele nummers onderaan deze brief.
€ 22.- p.p. , vooraf te betalen op onze bever bankrekening, wilt u er voor zorgen dat dit op
tijd op onze rekening staat, NL22ABNA0476553210 t.n.v. Scouting Paulus-Bevers.
luchtbed (zie bijlage), slaapzak, compleet uniform als je al geïnstalleerd bent, washandje,
handdoek, toiletspullen, reserve kleding, ondergoed, goede warme kleding, regenkleding,
knuffel, reserve schoenen en/of laarzen, zaklamp.
Dit alles is natuurlijk gemerkt met de naam van uw kind en zit verpakt in een stevige tas of
koffer want op dit wenweekend kom je natuurlijk niet met een vuilniszak aan.
Gelieve bijgevoegde logeer toestemming in te vullen en in te leveren bij aankomst. Geef
z.s.m. per e-mail of telefoon door of uw kind mee op weekend gaat.
De bevers worden op vrijdag 26 januari om 20.00 uur in Aarle-Rixtel verwacht.
U kunt uw zoon/dochter op zondag 28 januari om 10.00 uur weer bij de blokhut in AarleRixtel ophalen.

 2 februari, zaklamp mee
Voor ons programma op 2 februari hebben de bevers een zaklamp nodig. Gelieve deze mee te nemen en te
voorzien van de naam van de bever.

Brief kwijt?!
Stel je nu eens voor dat je deze brief kwijt raakt. Ik kan het me bijna niet voorstellen maar is het toch
gebeurd dan kun je deze brief terug vinden op onze site www.scoutingpaulus.com.
Kijk bij speltakken => bevers =>actueel.
Nog vragen? , even bellen……

Dan rest nog onze laatste vraag; als uw kind een keer niet kan komen, geeft dit even door op een van
onderstaande telefoonnummers, stuur een sms of whats-app berichtje of stuur een e-mail naar
bevers@scoutingpaulus.com. Je kunt je kind ook afmelden via onze website www.scoutingpaulus.com. Kijk
bij speltakken => bevers =>actueel
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