5 – 6 jaar
Takleider
Robbe Vancraeynest –
Keeo

bevers@vrijbuiters.be

Programma’s mei - juni
04/05

Yesss, eindelijk is ie daar, de Tweedaagse van Blankenberge. Het is een
officiële wandeling waarbij ze 3 euro vragen om mee te doen.
Mee nemen: 5 euro (om mee te mogen wandelen + trein), lunchpakket,
stevige wandelschoenen
We spreken af aan de Carrefour bij het Station van Brugge, om daar ook weer
uw kind te kunnen ophalen.

09h30 – 17h
5 euro

11/05

We maken Bellewaerde onveilig! Het is Eenheidsuitstap!
Op- en afhalen aan de voorkant van het station van Brugge. Alle informatie
vind je terug op de site!

08h30 – 19h

18/05

Nog twee kleuren, er zijn nog maar twee kleuren nodig en Kabouter Lesley is
weer de gelukkigste kabouter ooit.

14h – 17h
K&D: 50 cent

25/05

Rarara, wie is jarig??!

14h – 17h
K&D: 50 cent

01/06

Yesssss, onze laatste kans om Lesley te helpen! We gaan ervoor

14h – 17h
K&D: 50 cent

08/06

’t es weer tijd voor een cinématjeeeeehhhhh
Je kan een snack meegeven, maar dat hoeft niet. Alles wat we hebben zal
worden verdeeld onder alle bevers.

15/06

Het is een belangrijke dag… Een zééér belangrijke. Waarom? Dat zouden jullie
wel moeten weten 😉

22/06

Feest, feest, feest, tot ze het voelen daveren in Tokyo.

29/06

Het is nu toch wel echt de moeite voor de zee, niet?
Mee nemen: zwemgerief, lunchpakket, zonnecrème
We spreken om 10h af aan de voorkant van het Station van Brugge om met
de trein naar Zeebrugge te gaan. Je kan uw kind op dezelfde plaats ophalen.

18h30 – 20h30
K&D: 50 cent

14h – 17h
K&D: 50 cent
18h30 – 20h30
K&D: 50 cent

10h – 18h
5 euro

Beste ouders,
Tijdens de laatste activiteit kun je zien dat we naar zee gaan. Indien uw kind nog niet kan zwemmen
zorgen we voor animatie op het strand zelf. We houden ieder moment alle kinderen in het oog.
We moedigen ook sterk aan uw kind in te schrijven voor het zomerkamp! Paaskamp was al heel leuk, en
een soort opwarming voor het zomerkamp wat nog es tien keer leuker is. Je kan uw kind inschrijven via
de Vrijbuiterwebsite. https://vrijbuiters.fossite.be/activiteiten/zomerkamp-2019
Mogen wij vragen om uw dochter/zoon steeds op tijd af te zetten aan de afgesproken locatie. Uw kind
krijgt ook een koekje en een drankje, daarom vragen wij om 50 cent mee te geven met uw kind.
Gelieve ook telkens uw zoon/dochter te voorzien van een das. Hou ook zeker rekening dat uw kind
kleren draagt die eventueel kunnen vuil worden en gepast zijn voor het weer.
Wij hebben alvast super veel zin in al de resterende activiteiten!
Scoutsvriendelijke groetjes,
De Beverleiding

