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Datum: 16-01-2017 

Betreft: Programma overzicht 

 

Beste ouders, 

 

De afgelopen maanden hebben we alweer flink wat leuke dingen gedaan tijdens de 

opkomsten, zoals pizza’s bakken, deelname aan de regioactiviteit in Kampen, een speurtocht 

lopen in het Engelse werk en appels warm maken in het kampvuur.  

 

De eerste beverbadge van dit seizoen is al verdiend en ook heeft het eerste kamp van dit 

seizoen alweer plaatsgevonden. Het was een geslaagd logeerweekend met Professor Plof en 

een bezoekje aan de Ontdekhoek. Wij kijken met veel plezier terug op het afgelopen halfjaar 

en hebben veel zin in de komende opkomsten en kampen. Het vorige programmaoverzicht is 

zo goed als verlopen, op de laatste pagina vindt u dan ook het programmaoverzicht tot en met 

begin mei.  

 

Kampen 

De data van de beverkampen hebben we 

aan het begin van het seizoen al bekend 

gemaakt, maar bij deze voor de ouders van 

nieuwe bevers ook nog even de data. Het 

weekendkamp op ons eigen clubhuis vindt 

plaats van 24 tot en met 26 maart 2017. 

Wellicht gaan wij nog een nachtje logeren 

samen met alle bevers uit de regio op 20 en 

21 mei 2017, maar dit is nog onder 

voorbehoud. Het hoogtepunt en tevens de afsluiting van het seizoen is het zomerkamp, deze 

vindt plaats van 23 tot en met 26 juli 2017. Dit jaar gaan we naar het clubhuis van 

scoutinggroep Balmoral uit Apeldoorn. De eerste informatie over het zomerkamp vindt u in de 

andere bijlage van de mail. Wij maken de data van de kampen al zo vroeg mogelijk bekend, 

zodat u hier hopelijk rekening mee kunt houden en er weer een heleboel bevers mee gaan!   

 

 

 



 
 

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 de pet. We 

zien de laatste tijd kinderen zonder das en/of blouse tijdens de opkomsten. Wij zouden het fijn 

vinden wanneer u er voor zorgt dat uw kind elke opkomst zijn/haar blouse aan en de das om 

heeft. Tijdens de zomermaanden mag het IJsselgroep T-shirt worden gedragen in plaats van 

de blouse. Kinderen dragen zowel in de winter als in de zomermaanden de das. Het is 

verstandig om alles te voorzien van naam.

 

Afmelden 

Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat uw kind een keertje 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 wij staan niet voor niets te wachten tijdens de opening 

op kinderen die niet komen. Afmelden kan via de mail bevers@ijsselgroep.org of telefonisch 

bij Laura (06-50466030) of bij Thomas (06-29515419). Via de mail afmelden heeft de voorkeur. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het beverteam, 

 

Eline, Jelle, Laura H., Laura W., Melissa, Yeni en Thomas 
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Programmaoverzicht Bevers 
januari t/m mei 2017 

Datum Wat Extra 
 

21-01-2017 Bioscoop 
 

 

28-01-2017 Vriendjes en vriendinnetjes opkomst De bevers mogen een vriendje of 
vriendinnetje meenemen die vijf jaar is.  

04-02-2017 Appel anders! 
 

 

11-02-2017 Winterwonderland 
 

 

18-02-2017 Beverbadge: Steven Stroom 
 

Graag € 1,80 meegeven voor de badge. 
Betalen mag ook op 4 of 11 maart.  

25-02-2017 Geen opkomst i.v.m. vakantie.  
 

 

04-03-2017 Beverbadge: Steven Stroom  
 

 

11-03-2017 Beverbadge: Steven Stroom & 
installatie 

Meer info volgt voor de ouders van 
nieuwe bevers. 

18-03-2017 Groepsactiviteit 
 

Meer info volgt nog. 

24-03-2017 
 

Weekendkamp! Van vrijdagavond t/m zondagmiddag op 
ons eigen clubhuis. Meer info volgt nog. 

01-04-2017 Een bever zorgt goed voor de 
natuur… 

  

08-04-2017 Da’s pas scouting! 
 

  

15-04-2017 Ei… ei… ei…  
 

 

22-04-2017 Knikker kampioen! 
 

 

29-04-2017 Geen opkomst i.v.m. vakantie.  
 

 

06-05-2017 Geen opkomst i.v.m. vakantie.  
 

 

13-05-2017 Het dorp Hotsjietonia  
 

 

Weekendkamp 24 tot en met 26 maart 2017 

Regio logeren 20 en 21 mei 2017 

Zomerkamp 23 tot en met 26 juli 2017 

 


