De afgelopen weken hebben de bevers weer een hoop
leuke dingen gedaan. De bevers hebben samen met Rebbel verschillende
activiteiten gedaan om de Rebbel badge te behalen. De eerste draaidag hebben de
bevers een speurtocht gedaan in het park. Ze moesten op zoek naar dieren!
De week erna hebben we het grote Hotsjietonia bingo spel gespeeld. Hier moesten de
bevers verschillende opdrachten uitvoeren die te maken hadden met de bewoners van
het dorp. Zo moest je voor Sterre het spel 'ik ga op reis en ik neem mee' spelen. Omdat
Sterre graag op reis gaat!
Afgelopen week zijn de bevers op weekendkamp geweest! Maar oh nee, Rebbel was al
z'n dieren kwijt. Gelukkig wilden de bevers graag helpen om de dieren terug te vinden!
Op vrijdagavond hebben de bevers het koehandel spel gespeeld om de koeien van
Rebbel terug te vinden. Dit ging erg goed en als snel had Rebbel de koeien terug. Maar
er waren nog veel meer dieren kwijt.
De volgende dag zijn de bevers naar Fort Drakensteijn gegaan. Een super grote speeltuin
waar de bevers lekker konden spelen. Maar belangrijk was dat er een kinderboerderij zat.
Rebbel dacht dat misschien zijn dieren daar wel waren. Er waren heel veel leuke en
schattige dieren. Maar tot Rebbels verdriet waren ook dit zijn dieren niet. ‘s Avonds
hebben de bevers het dierengeluidenspel gespeeld. Want Bas hoorde namelijk allemaal
dieren in het bos. De bevers hebben alle dieren gevonden door goed te luisteren, er zat
er zelfs een onder de brug. Maar ook dit waren niet de dieren van Rebbel.
Het einde van het weekend was al aangebroken toen Rebbel werd gebeld door Bas. Bas
was even langs huis gegaan, en alle dieren waren weer terug! Rebbel was hier erg blij
mee. Rebbel was de bevers super dankbaar voor hun hulp. De bevers hebben toen de
Rebbel badge gekregen en die hebben ze dubbel en dwars verdiend!

