Heeze, 5 november 2018

Betreft: weekend bevers,
Beste ouders en bevers,
Het is alweer tijd voor het eerste beverweekend, dit staat gepland op 24 en 25
november. We beginnen op zaterdag ochtend en eindigen met de installatie van
de nieuwe bevers op zondagochtend. De bevers blijven dus één nachtje op de
blokhut slapen.
Zaterdagochtend worden de bevers om 10.00 uur op de blokhut verwacht en
gaan we in de middag van de blokhut af, de rest van de tijd blijven we rond de
blokhut. Zondag ruimen we de slaapspullen weer op en daarna is om 10.00 uur
de installatie. Hierbij is natuurlijk iedereen al van harte welkom. Daarna mogen
de bevers weer met jullie mee naar huis.
Voor de bevers die geïnstalleerd worden, graag de blouse met alle
benodigdheden voor de installatie compleet, in een van aankomende weken in te
leveren bij de staf zodat we kunnen controleren of alles er is, alvast bedankt.
Wat moet je allemaal meenemen?
• Slaapzak, één knuffelbeest, kussen, matje of luchtbed om op te slapen (geen
stretcher)
• Luchtbed pomp (indien nodig)
• Pyjama, toiletspullen, handdoek en washandje
• Schoon ondergoed, sokken, T-shirt, broek, trui
• Sloffen of slippers
• Fijne schoenen om op te lopen, evt. laarzen of een regenjas
Wilt u de naam van de bever op zoveel mogelijk spullen zetten? Vooral de
uniformen lijken veel op elkaar, dus een naam is erg handig. Verder is het handig
als de kinderen zelf hun tas mee inpakken dan weten ze hun spulletjes te vinden.
Aanmelden kan via het digitaal aanmeldformulier, de weekendkosten bedragen
€10 en kunnen bij aanvang (contant) betaald worden.
Mocht u nog vragen hebben dan horen we het graag!

Namens de beverstaf, met vriendelijke scouting groet,
Maud Guitjens
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