Scoutsgroep 2 0 4 e FOS Open scouting
De Tortels
Maandbrief Bevers: September
Kijk eens daar! Zagen wij dat goed?! Zien wij daar een nieuwe beversnoet? Kom maar snel, wees
niet verlegen. Laat die onzekere kriebels maar achterwege!
Want hier is jullie allereerste maandbrief! De vergaderingen voor de bevers zullen altijd doorgaan
van 13u45 tot 17u45 op ons lokaal. Staan jullie net als ons ook zo te springen om aan het
scoutsjaar te beginnen? Neem dan maar snel een kijkje welke avonturen we gaan beleven…
Zaterdag 19 september:
Ouhh wat spannend! Jullie allereerste vergadering van het jaar staat voor de deur! Maar geen
zorgen, de leiding heeft zich goed voorbereid en zal voor jullie klaarstaan met een middag vol leuke
kennismakingsspelletjes. Zo kunnen we elkaar allemaal een beetje beter leren kennen en kunnen
we dikke vriendjes worden. De vergadering zal doorgaan op het lokaal van 13u45 tot 17u45.
Hopelijk hebben jullie er een beetje zin in? Wij alleszins wel! Tot dan!
Zaterdag 26 september:
Sinds 2001 wordt deze dag beschouwd als dé Europese dag van de talen! Vandaag zullen wij dan
ook om 13u45 vertrekken op ontdekkingsreis in Europa… Spannend! Ben jij klaar om de zonnige
kust van Spanje te verkennen? Of toch maar geitjes melken in Roemenië? Wie weet welke
avonturen ons nog staan te wachten… Geen nood! Om 17u45 kan mama of papa jou weer ophalen
aan ons lokaal.
Zaterdag 3 oktober:
Vandaag zullen wij ons ontpoppen tot stoere Vikingen. Het is namelijk de dag van de wol! Wist jij dat
de Vikingen hun succes aan schapen te danken hebben? Ik hoor jullie al denken: ‘Hunh?! Hoe kan
dat?’ Wel, de wol van 700 schapen was nodig om 1 zeil te weven voor hun supersnelle schepen! Je
komt nóg meer te weten van 13u45 tot 17u45 op ons lokaal.
Wij zouden jullie ook willen vragen om het puntje ‘vergaderingen en corona’ nog eens door te lezen
in de mail van de infoavond zodat de vergaderingen vlot kunnen verlopen.
Bij vragen kan je steeds mailen naar Boule: nachtegaal@tortels.be of beverleiding@tortels.be
Voor en na de vergadering is het ook mogelijk om ons aan te spreken. Wij zullen jullie graag te
woord staan mét mondmasker natuurlijk!
Wij hopen jullie heeeeel snel te zien!
Een stevige linker,
De beverleiding
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