
Lieve Bevers en ouders/verzorgers, 

Wat hebben we weer leuke programma’s gehad de afgelopen weken! Zonnige programma’s 
maar ook regenachtige programma’s helaas. Maar ook als het regent maken we er met z’n 
allen het beste van. Zo hebben we bijvoorbeeld voor kamp al wat leuke boerderijdieren 
kunnen knutselen en ook mooie zonnebloemen geschilderd. Tijdens zonnige programma’s 
gaan we graag naar buiten en doen we leuke spellen in het park of in het bos zoals vlag 
veroveren of een leuk handelsspel. 

We zijn deze maand ook op kamp geweest, het was een boerderij kamp! We hebben van 
alles gedaan! Eerst hebben we de boerderijdieren gevolgd, waarna we heerlijk hebben 
kunnen spelen op de kinderboerderij. Hier konden we de geitjes, de konijnen en ook de 
schapen aaien. Omdat het zo’n lekker weer was hebben we ook nog eens een lekker ijsje 
gekregen "#$% We konden ook een spelletje spelen op de kinderboerderij namelijk boerderij 
bingo, hierbij moesten jullie opzoek naar de afbeeldingen die op jullie blaadje stonden. 
Vervolgens hebben wij onze dierenroute vervolgd en kwamen we terug op het HK. Op het 
HK hebben we onze eigen moestuintjes geknutseld. Hierna hebben we heeeeeerlijk boers 
gegeten, aardappelen met rode kool en gehaktballetjes! We hebben deze avond nog een 
boerderijdieren jacht gedaan. Daarvoor moesten we goed kunnen luisteren. Zondag zijn we 
nog in het park zieke koeien beter gaan maken, en hebben we nog lekker geluncht met z’n 
allen. Toen was helaas het kamp alweer voorbij &'(  
 
Na het kamp hebben we nog een aantal leuke spellen gedaan wat op een boerderij ook 
gedaan wordt zoals schapen scheren en koeien melken. Ik zal hieronder wat leuke foto’s 
zetten voor een sfeerimpressie.  

Wij kijken uit naar het volgende kamp wat dan ook het grote zomerkamp zal zijn! Jullie 
blijven dan gezellig 2 nachtjes slapen, we gaan er wat leuks van maken.  

Wat staat er nog op de planning? 

- 13 april installatie 
- 23 april Sint Joris dag 
- 4 juni bever doe dag 
- 25, 25 en 26 juli zomerkamp 

 

 

Liefs van de leiding! 

Babbel, Snabbel, Blub, Billie en peen 

 


