
 
   
  

   
   
   De Bevers 
5 – 6 jaar 

 

Takleidster 

Arwen Francois  –  Rebo 

0470/56.20.08 

 

bevers@vrijbuiters.be 

  

 

Programma’s november - januari 

06/11    
DE JUNGLE STAAT IN BRAND!!!!!!! We moeten helpen blussen! 
#Snikheet #EenBeetjeWarm  
(vergeet je niet in te schrijven ons ouderfeest!) 

14h – 17h 
K&D: €0,50 

13/11 
Ai Ai Kapitein! Het is ouderfeest, zet je beste houten been voor. 
#Aaaarrrrrr #StormOpZee 

14h-17h 
K&D: €0,50 

20/11 
Malak is jarig, maar komt hij opdagen voor zijn feestje? 
#Spannend # FUN #WaarIsMalak? 
(Info kerstcadeau) 

14h-17h 
K&D: €0,50 

27/11 
Waar zijn de zwanen????? (Afzetten en ophalen aan het concertgebouw) 
#Toerist #DeWitteZwanen #Brugge 
(Info kerstcadeau) 

13h30-16h30 
K&D: €0,50 

04/12 
Hopelijk zijn jullie braaf geweest, want de sint komt! 
#DeStoomboot #PicknickenEnMandarijnen 
(Info kerstcadeau) 

14h-17h 
K&D: €0,50 

11/12 
Pak een warm deken mee en lekkere popcorn, want het is filmavond. 
#Cinema #Popcorn #ValkoZijnLievelingsfilm 
(Laatste kans kerstcadeau) 

18h30-20h30 
K&D: €0,50 

18/12 
HO HO HO! Doe jullie mooiste kerstmuts aan, het is kerstmarkt. 
#Rudolf #JingleBells #MisschienMetSneeuw? 

14h-16h 
K&D: €0,50 

25/12 Geen activiteit ☹ / 

01/01 Geen activiteit     Wij wensen jullie een gelukkig Nieuwjaar! / 

   

   

   

   

   

   



 

Info 

Beste ouders, we vragen u om jullie bever(s) steeds op tijd naar de activiteit te brengen, zodat 

we direct kunnen starten. De activiteit start altijd om 14h en eindigt om 17h, tenzij het anders 

vermeldt staat. Het dragen van een das vanaf de bevers is ook verplicht. Een hemd is 

vrijblijvend.  

 

Ouderfeest 13/11 

We zijn super blij om jullie te vertellen dat wij na een jaar wachten, opnieuw ouderfeest mogen 

organiseren! En niet zomaar een ouderfeest, dit jaar wordt een geweldige editie met als thema 

PIRATEN! Op deze avond kunnen jullie genieten van een spetterende show van jullie bever, een 

leuke bingo en bij ons aan tafel schuiven voor een lekkere maaltijd (Ps: het is weer van die 

lekkere zelfgemaakte stoverij 😉) Mis het zeker niet! Voor meer info kunnen jullie terecht op 

onze website of inschrijven via volgende link: https://fos209.fiery-app.be/  

Inschrijven kan nog tot en met maandag 8 november!  

 

Kerstmarkt 18/12 

December staat bijna voor de deur en dat wil zeggen KERSTMARKT! En als je kerstmarkt zegt, 

zeggen wij cadeautjes. Wilt u een cadeautje voor uw bever(s), die ze krijgen van de enige echte 

kerstman op onze kerstmarkt? Dan kan u vanaf zaterdag 20/11, net voor de activiteit €5 aan de 

beverleiding geven of een mailtje sturen naar bevers@vrijbuiters.be . 

Op onze kerstmarkt zullen er ook tal van leuke kraampjes zijn met voor ieder wat wils. Ook de 

bevers knutselen iets leuk in elkaar die je voor een klein prijsje die dag zal kunnen kopen. We 

hopen dat jij er ook bij bent!  

 

Scoutsgroetjes 

De beverleiding 
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