
Infobrief Bevers
Beste bever, beste ouder,

Zaterdag vliegen we er weer in, maar sommigen onder jullie vragen zich 
wellicht  af hoe het er nu precies aan toe gaat bij de bevers. Vandaar 

deze infobrief om kort even alles op een rijtje te zetten.

Wie zijn de bevers?

De bevertak is er speciaal voor vijf- tot zevenjarigen. Bevers zijn nog vaak op zichzelf gericht 
maar de zorgzame leiders leren ze geleidelijk samenwerken en spelen met de anderen. Door 
ze iedere week weer opnieuw onder te dompelen in een wereld vol fantasie verleggen ze stap 
voor stap de grenzen van hun leefwereld. Bij de bevers wordt er gewerkt rond de figuur van 
Keo de bever. Met de nodige structuur en regelmaat proeven ze af en toe van wat scouting 
echt te bieden heeft.

Waar spelen de bevers? 

De bevers spelen elke zaterdagnamiddag van 14u-17u samen met Keo en zijn vriendjes. 
Meestal is dit op ons scoutsterrein maar af en toe trekken we erop uit naar het leen, de 
lembeekse bossen... Mama en papa worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht via de 
maandmail van de bevers.

Ook op onze online-kalender zal je steeds kunnen zien als we ergens anders afspreken. Deze 
vind je terug op www.deleeuwerik.org

Kantine

Van al dat spelen krijg je natuurlijk honger en dorst. Daarom krijgt iedereen om 16u een koekje 
en fruitsapje. Dat hoef je dus zelf niet mee te brengen.
Dit jaar is het niet meer nodig drankkaarten aan te kopen. 
Deze zitten nu verrekend in het lidgeld.



Uniform

Bij de bevers volstaat een das met dasring als uniform, deze zijn te koop in onze shop. Het 
is natuurlijk leuk om zoveel mogelijk bevers te zien in volledig uniform (scoutshemd). Ze zijn 
tenslotte ook een scouts/gids!

Verder zorg je best ook voor kleren die tegen een stootje kunnen en vuil mogen worden. 
Vergeet bij slecht weer je regenjas en bottines niet.

Is je uniform te klein geworden? Breng het binnen in onze shop en ontvang €5 voor je oude 
uniform. Zo kunnen andere kinderen  deze tweedehandsuniformen aankopen voor een 
democratische prijs.

Kamp en weekends

De bevers gaan één keer op weekend en één keer op een vijfdaags zomerkamp. Daarnaast 
houden we in oktober ook nog onze jaarlijkse bever-sleepover op de scouts. Noteer alvast 
deze data:

bever-sleepover: 26 - 27 oktober 2018
paasweekend: 5 - 7 april 2019
zomerkamp: 3 - 8 juli 2019
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