Heeze, 16 november 2020

Betreft: beverweekend/middag, pietenavond.

Beste ouders en bevers,
In deze brief komen 2 activiteiten aan de orde:
Beverweekend/middag 21 november:
Normaal gesproken zouden wij het allereerste beverweekend hebben van 21 op
22 november. Helaas kan dit door corona niet doorgaan zoals al bekend was en
daarom hebben wij gezocht naar een alternatief hiervoor.
Op 21 november zullen wij deze alternatieve middag aanbieden. We verwachten
de bevers om 15.00 en ze kunnen weer opgehaald worden om 20.00. Het
avondeten zit hierbij inbegrepen. Daarvoor vragen we wel een kleine bijdrage
van €4,- per kind om dit te kunnen bekostigen. Zoals iedere week draaien we ook
dan buiten om de blokhut heen, zorg er dus voor dat de bever warme kleding aan
heeft. Mocht je bever niet aanwezig kunnen zijn bij deze middag, meld je dan
uiterlijk donderdag 19 november af i.v.m. de inkopen. Dit kan bij mij (Maud
Guitjens), mijn contactgegevens staan onderaan deze brief. Wanneer wij daarna
nog een afmelding ontvangen dan dient die €4,- nog wel betaald te worden.
We draaien 21 november dus niet in de ochtend van 10.00 tot 12.00 maar later
op de dag van 15.00 tot 20.00.
Normaal gesproken vindt de installatie van de nieuwe bevers ook dit weekend
plaats. Dat wil zeggen dat ze vanaf dan hun uniform mogen dragen. Bij de
installatie vinden wij het erg belangrijk dat de ouders hierbij zijn. Helaas is dit
momenteel niet mogelijk en zijn wij druk bezig met het zoeken naar een
alternatief hiervoor. Als we dit gevonden hebben dan zullen we tijdig met jullie
communiceren hoe we dit gaan vormgeven.
Pietenavond 27 november:
Op vrijdagavond 27 november komen er bij ons op de blokhut een aantal pieten
langs. De bevers worden om 19.00 op de blokhut verwacht en kunnen om 20.15
weer opgehaald worden. We draaien deze avond samen met de welpen. De dag
erop, 28 november draaien wij dan niet. We zien de bevers graag die week erop
weer.
Namens de beverstaf, met vriendelijke scouting groet,
Maud Guitjens
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