
 

IJsselgroep Zwolle-Zuid ● IJsselcentraleweg 35a ● 8014 BK Zwolle  

tel +31 (0)38 460 74 95 (tijdens opkomsten) e-mail info@ijsselgroep.org web www.ijsselgroep.org 

 

Datum: 11 september 2017 

Betreft: Halfjaaroverzicht 

 

Beste ouders, 

 

In deze brief informatie over komend seizoen betreffende het leidingteam, kampen, bevermanieren en 

tot slot het programmaoverzicht tot en met januari op de laatste pagina. 

 

Leidingteam 

Het beverteam bestaat dit seizoen uit: Jelle, Laura W., Thomas, Yeni. Anke, Tom en Floor. We zullen 

elke week met minimaal 5 leiding aanwezig zijn. Melissa, Eline en Laura H. zijn gestopt, maar zullen 

wellicht zo nu en dan nog wel eens invallen. 

 

De taken voor komend seizoen zijn als volgt verdeeld: 

Laura Worst    Teamleidster 

Thomas Onderberg  Oudercontacten 

Tom Kouwen   Financiën  

Jelle Muller   Media en website 

Tom en Thomas  Materiaal 

 

Kampen 

Wij kijken met veel plezier terug op het zomerkamp. We hebben vier fantastische dagen gehad in 

Apeldoorn. Ook dit seizoen staan er in ieder geval weer drie kampen op de planning. Wij maken de data 

van de kampen nu al bekend, zodat u hier hopelijk rekening mee kunt houden en er weer een heleboel 

bevers meegaan. 

 

Tijdens het eerste weekendkamp in december blijven de bevers een nachtje slapen op het clubhuis. Dit 

kamp is van zaterdagmiddag tot het eind van de zondagmorgen. Het tweede weekendkamp is rond 

maart/april, de bevers blijven dan twee nachtjes slapen in ons eigen clubhuis. Als afsluiting van het 

seizoen en tevens het hoogtepunt van het jaar, gaan we op zomerkamp. We gaan dan drie nachtjes 

slapen in een clubhuis van een andere scoutinggroep of een kampeerboerderij in de buurt.  

 

Wij proberen de kosten voor de kampen zo laag mogelijk te houden, zodat alle kinderen deel kunnen 

nemen aan de kampen. Mocht het betalen van het kampgeld voor u lastig zijn, dan horen wij het graag. 

Er valt dan meestal wel iets te regelen. Wij zouden het jammer vinden als uw kind niet mee kan op kamp 

om financiële redenen. 

 



 
Hieronder een overzicht van de kampen en bijbehorende kosten voor komend seizoen: 

Datum Soort kamp Kosten 

16 en 17 december 2017 Logeerweekend*  € 10,00 

6, 7 en 8 april 2018 Weekendkamp € 20,00 

Week 30 (21 t/m 28 juli 2018) Zomerkamp (voor bevers 3 nachten) € 50,00 

*Inclusief de eerste verdiende beverbadge ter waarde van € 1,70 ter afronding van het thema. 

 

IJsselgroep 25 jaar 

Dit scoutingjaar bestaat de IJsselgroep alweer 25 jaar, en dat laten we niet zomaar voorbij gaan. In 

week 30 van 2018 (21 t/m 28 juli) vieren we met alle IJsselgroepers daarom het 25 jarig bestaan door 

met z’n allen op zomerkamp te gaan. Vijf jaar geleden was dit een groot succes en we hopen dat het dit 

jaar eveneens een leuk jubileumkamp gaat worden. Dit seizoen zullen ook alle groepsactiviteiten in het 

thema van het jubileumkamp zijn. Het thema voor dit feestjaar is 1001-Nacht.  

 

Scoutfit  

Nadat uw kind geïnstalleerd is wordt er altijd de complete scoutfit gedragen tijdens de opkomsten. Deze 

bestaat uit de rode blouse met bijbehorende insignes, de das en eventueel de pet. Tijdens de 

zomermaanden mag het blauwe IJsselgroep T-shirt worden gedragen in plaats van de blouse. Kinderen 

dragen zowel in de winter als in de zomermaanden de das! Graag alle onderdelen voorzien van naam.  

 

Afmelden 

Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat uw kind een keer niet kan komen, dan is het voor ons wel 

zo prettig als u dit doorgeeft. De leiding kan hier met de voorbereiding van het programma rekening 

mee houden en op die manier staan wij niet onnodig te wachten op kinderen die niet komen. Afmelden 

kan via bevers@ijsselgroep.org of telefonisch bij Laura (06-50466030) of Thomas (06-29515419).  

 

IJsselgroep website en Facebook pagina  

Op www.ijsselgroep.org vindt u de beveragenda en foto’s van de opkomsten en van de kampen. U 

kunt inloggen met de volgende gegevens: gebruikersnaam: bevers, wachtwoord: B3vers1Jsselgroep. 

 

Ook op facebook zullen wij regelmatig foto’s van opkomsten en anderen activiteiten plaatsen. Dus like 

de pagina en blijf op de hoogte! www.facebook.com/BeversIJsselgroep  

 

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, horen wij dat graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jelle, Yeni, Laura W., Anke, Tom, Floor en Thomas 

mailto:bevers@ijsselgroep.org
http://www.ijsselgroep.org/
http://www.facebook.com/BeversIJsselgroep


 
 

Halfjaaroverzicht bevers 
 

September 2017 tot en met januari 2018 

Datum Wat Extra 

16-09-2017  Startdag Van 12.30 uur tot en met 16.00 uur. 

23-09-2017 Vriendjes en vriendinnetjes opkomst!  
Alle bevers mogen één of meerdere 

vriendjes en vriendinnetjes meenemen.  

30-09-2017 We schieten vooruit!  Neem een lege frisdrank fles mee.  

07-10-2017 In vuur en vlam.  

14-10-2017 Herfstkriebels – deel 1 Neem een schoenendoos mee. 

21-10-2017 Herfstkriebels – deel 2  

28-10-2017 Geen opkomst i.v.m. vakantie.  

04-11-2017 Installatie 
De nieuwe kinderen worden vandaag een 

‘echte bever’. Zie brief voor meer info.  

11-11-2017 Financiële actie Groepsactiviteit, meer info volgt.  

18-11-2017 Bob de Bouwer!  

25-11-2017 Naar het bos!  Tijden en locatie volgt nog.  

02-12-2017 Beverbadge: Rozemarijn  

09-12-2017 Beverbadge: Rozemarijn  

16-12-2017 Logeerweekend 
Van zaterdagmiddag t/m zondagochtend. 

Meer info en opgave volgt.  

23-12-2017 Kerstbrunch  

30-12-2017 Geen opkomst i.v.m. vakantie.  

06-01-2018 Geen opkomst i.v.m. vakantie.  

12-01-2018 Nieuwjaarsactiviteit Groepsactiviteit op vrijdag, meer info volgt. 

Weekendkamp 6 t/m 8 april op het clubhuis 

Zomerkamp 3 nachten in week 30 (21 t/m 28 juli). Definitieve datum volgt nog.  
Dit is de eerste week van de basisschoolvakantie. 

 


