Leiding
Willeke | Tessa | Emma | Nikki | Ellis

Leden
Faber, Jens, Rens, Guus, Kian, Raf, Ralph, Ensar, Jim, Wieger, Gwen, Luus,
Isabel, Mia, Yfke,
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Wie zijn de bevers?
Onze groep bestaat uit 15 jongens en
meisjes. Die allemaal met heel veel zin elke
zaterdagochtend gezellig komen. Dan
maken wij er een feestje van door leuke
activiteiten te doen! Van gekke feestjes tot
knutselen tot echte scouting activiteiten.
Kortom van alles doen wij op de
zaterdagochtend.
Heb jij al gehoord wat wij allemaal doen?
Lees dan snel verder voor onze avonuten!
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Een nieuwe generatie
ontwerpers in opleiding
Het laatste programma van de Bevers was
T-shirt versieren. Alle bevers hadden een wit
shirt meegenomen die ze gingen versieren
met textielstiften gingen ze aan de slag. Ze
voelden zich echte mode ontwerpers. Van
een vlinder hier en een boom daar. De
bevers hadden veel creativiteit dat terug te
zien was op de shirtjes.
Aan het eind van de ochtend had elke bever
een eigen shirt ontworpen! Paris
fashionweek was er niks bij, wat een
prachtstukken waren het!
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Hossen, polonaise en
springen
Na jarenlang geen carnaval mogen vieren,
was het eindelijk zover voor onze bevers. Op
de zaterdagochtend kwamen we allemaal
verkleed naar scouting. Wat een feest
ochtend was het en een goede introductie
voor carnaval. We hebben spelletjes
gespeeld en gedanst.
Een heus feestje was het geworden! Kan jij
zien als wie iedereen verkleed is?
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Insigne van Stuiter
verdienen
Naast al dat gefeest, ontwerpen en spelen,
was het tijd om te laten zien dat wij echte
bevers zijn.

Hoe? Heel simpel door verschillende
scouting gerelateerde opdrachten te doen
konden de bevers een insigne verdienen.
Wat hebben de bevers gedaan?
Kruiwagenrace, inktvistikkertje, vlaggenroof
en als laatst een quiz . Die teamwork,
uithoudingsvermogen, het strategisch
vermogen en kennis testen.
Welke insigne kon er verdiend worden? Die
van Stuiter natuurlijk!
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Beleef onze avonturen
mee!
Wij hebben jou een korte blik in het leven
van een bever laten zien. Ben jij benieuwd
naar onze toekomstige avonturen die wij
gaan beleven?
Op de Instagram van Scouting Uotha
plaatsen wij iedere week weer een verhaal
over onze avonturen!
Dus waar wacht je nog op en ga snel naar
@scoutinguotha en volg ons!
Tot snel weer allemaal!
Groetjes, de Bevers
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