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Hallo bevers en ouders 
Wat leuk dat je tijdens de 

volgende Seizoensopening, na 

de zomervakantie, overvliegt 

naar de Shanti’s! Een nieuwe 

speltak is natuurlijk spannend en 

misschien ook wel een beetje 

eng. Tijdens het Groepsweekend 

kan je daarom alvast kennis met 

ons maken. Over het weekend en 

over onze speltak lees je meer in 

deze flyer! 

Spelen in de Jungle 
Iedere zaterdag komen we van 

half tien tot half twaalf samen op 

ons clubgebouw voor een nieuw 

leuk avontuur.  

Tijdens de opkomsten spelen we 

als Shanti samen met haar 

vriendjes Baloe, Bagheera, Rikki 

Tikki Tavi, Marala en vele 

anderen in de jungle. In de jungle 

is er altijd wat te doen. Zo gaan 

we de ene keer lekker koken, 

terwijl we de andere keer een 

spannend spel in het bos spelen.  

Elk jungledier heeft bovendien 

z’n eigen wijsheden en favoriete 

bezigheden. Chil vertelt ons 

bijvoorbeeld alles over vogels en 

Raksha weet weer veel over de 

verschillende dierensporen in de 

jungle. Met Marala zingen we een 

leuk liedje en met de schildpad 

Oe leren we alles over de 

onderwaterwereld. 

Het Groepsweekend 
Tijdens het Groepsweekend mag 

je een weekendje met ons 

meedraaien om te oefenen en ons 

al wat beter te leren kennen.  De 

uitnodiging heb je al gehad van 

de beverstaf. Bij de Shanti’s gaat 

het net even anders dan bij de 

bevers. Je blijft wat langer op en 

mag wat meer zelf doen en 

regelen. Shanti’s spelen vaak 

buiten en mogen daarom ook 

lekker vies worden. Neem wat 

oude kleren mee en goede 

schoenen om lekker te kunnen 

rennen en spelen. Snoepgoed 

mag je meenemen, alleen niet te 

veel en delen met de rest van de 

Shanti’s is tof. 

Tot slot 
Als er nog vragen zijn, dan horen 

wij dat natuurlijk graag. Je kan 

dan contact opnemen met 

Fabrice (06-52261148, 

shantis.sfo@outlook.com) of 

natuurlijk met de Beverstaf.  

Groetjes van de Shantistaf 

Ellen, Veronique, Tom, Karlijn, en 

Fabrice 
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