maart/april 2018
Hallo bevers en beverouders,
Een nieuwe beverbrief. Hieronder geven wij een overzicht van de komende maanden, bewaar deze brief
goed en op een plek waar deze ook terug te vinden is.
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5 en 7 april, kijkdagen bij de welpen

Na de zomervakantie zullen een heel aantal van onze bevers oud genoeg zijn om over te gaan naar onze
volgende speltak, nl. de welpen. De betreffende bevers hebben hier vorige week al een brief over
meegekregen met de uitleg hoe we hun hier de komende maanden op zullen voorbereiden. Een onderdeel
van dit programma zijn de verschillende kijkdagen bij de welpengroep.
De eerste data die hiervoor gepland zijn, zijn:
donderdagavond 5 april a.s. van 18.30 tot 20.30 uur en
zaterdagochtend 7 april a.s. van 10.00 tot 12.00 uur.
In juni mogen de bevers nog een keer mee spelen bij de welpen en wel op donderdag 14 juni en zaterdag 16
juni.
We vinden het erg fijn om te weten op welke dagen, welke bevers bij de welpen een kijkje gaan nemen. Zo
kunnen we dit aan de welpenleiding doorgeven, zodat zij hier met hun programma rekening mee kunnen
houden.



Bijeenkomst 14 april, klimmen

Op zaterdag 14 april hebben we voor de bevers een speciale activiteit georganiseerd.
We gaan deze middag met onze stoere bevers klimmen bij:
Klimrijk Brabant, Turfweg 9, 5504 RL Veldhoven.
De bevers worden voor dit avontuur verwacht tussen 12.30 en 12.45 uur, zodat we om 13.00 uur met het
programma kunnen beginnen. Om 17.00 uur is de activiteit afgelopen en kunnen de bevers weer worden
opgehaald.
In verband met deze activiteit zal er op vrijdag 13 april geen bijeenkomst zijn.



Bijeenkomst 11 mei

Het is bijna Moederdag en dus een mooie gelegenheid om alle moeders te verwennen. We willen dan ook
alle moeders uitnodigen om deze avond met hun bever mee te komen om er een gezellige avond van te
maken. Wat we gaan doen…? Dat is nog een verrassing!



Bever bankrekening
Het betalen van de contributie en andere activiteiten zoals weekenden of uitjes, kan alleen maar per bank op
de volgende (bever)bankrekening: NL22ABNA0476553210 t.n.v. Scouting Paulus-Bevers. Hierdoor krijgen
we een betere controle op het geld wat binnenkomt. Wij werken niet met automatische incasso, u dient zelf
te zorgen voor een tijdige overboeking.



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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