Hallo welpen!!

Vervelen jullie al?
Wij wel! We missen jullie en we hopen jullie snel weer te
zien bij een normale opkomst.
Maar dat duurt misschien nog wel een aantal weken :(
Tot die tijd hebben wij wat opdrachten voor jullie
gemaakt die je gewoon thuis kan uitvoeren.

Tijd voor insignes!
Deze week gingen we eigenlijk beginnen met het
behalen van een nieuw insigne. Een insigne is een
plaatje dat je op je uniform kan maken. Een insigne
moet je wel eerst verdienen door op scouting
opdrachten te doen.

Dit is het insigne Samen.

Jullie kunnen het insigne “samen” verdienen door de
opdrachten in dit boekje uit te voeren. Jullie hebben
hiervoor de tijd tot en met zaterdag 18 april. Jullie
kunnen de opdrachten uit dit boekje mailen naar
welpenleiding@bim-bakenessergroep.nl. We willen jullie
vragen dit te doen per opdracht zodat we kunnen zien
hoe ver jullie zijn :)

Opdracht 1
Door het coronavirus moeten de meeste mensen thuis
blijven. Daardoor zijn een hoop mensen nu alleen.
Alleen zijn is maar saai.
Knutsel een mooie kaart
of brief voor iemand die
je kent die alleen thuis
zit. schrijf er ook iets
leuks in, bijvoorbeeld
een goede tip voor wat
je kan doen als je je
verveelt. Of een goede
mop natuurlijk.
Maak een foto van het resultaat en doe je kaart op de
post. Als je niemand kent die alleen thuis zit kan je de
kaart ook sturen naar iemand in een verzorgingshuis bij
jou in de buurt.

Opdracht 2
Voor deze opdracht ga je foto’s maken, doe dit SAMEN
met je broer of zus, een vriendje of vriendinnetje of papa
of mama.
Spelregels:
- Je kan voor elke opdracht maar 1 foto of filmpje
sturen.
- Bij elke foto en video-opdracht is natuurlijk je
groepsdas te zien.
De opdrachten
1. Maak een selfie met jezelf en je eventuele hulpjes.
2. Laat zien hoe goed jouw EHBO-skills zijn en pak de
grootste kluns bij jou thuis in met verband of
pleisters, ben je zelf de grootste kluns dan wordt het
selfies maken
3. Het advies is om 20 seconden je handen te
wassen. Dat is ongeveer twee keer Happy
Birthday, maar er zijn meer nummers met een
refrein van precies 20 seconden, laat zien
op welk refrein jij je handen 20 seconden wast.
4. Bouw een zo hoog mogelijke toren met random
spullen en maak er een foto van.
5. Doe zo veel mogelijk sokken aan en film dit.
6. Je zult maar jarig zijn in deze tijden en niemand kan
op je verjaardag komen, laat zien dat jij best wel
een feestje kunt houden!

😉

7. Trek 5 gekke bekken en maak van elk een foto.
Hierna maak je er een fotocollage van.
8. Maak een filmpje waarin je heel hard klapt en juicht
voor alle medewerkers in de zorg. Maak zoveel
mogelijk lawaai.
9. Blaas een kaars uit met je neus.
10. Maak een stoepkrijttekening van het coronavirus.

Opdracht 3
Samen eten is belangrijk en heel gezellig. Op scouting
eten we ook altijd samen. Voordat we op scouting gaan
eten doen we altijd een Yell: ma ma moetsie hap slik
foetsie, hap hap happer de hap, bik bik bikker de bik, eet
smakelijk maar niet te veel want anders word je
misselijk… blehhhhhhhhh!

Bedenk een eigen yell voor bij jou thuis en voer die uit
voor je gaat eten. Maak een filmpje van het resultaat.

Opdracht 4
Op scouting doen we heel veel spellen. De leiding weet
er wel 100! Hoeveel scouting spellen weet jij? Leg aan
een ander kind een echt scouting spel uit en speel het
op straat of thuis. Vergeet geen foto of filmpje te maken!
Als je even geen spel meer weet staan hier een paar
voorbeelden:
● Het grote duw, trek en ren spel
● Britse bulldog
● Sok worstelen
● Hut bouwen

Opdracht 5
Als we met scouting op kamp gaan doen we allemaal
leuke dingen SAMEN. Ook zorgen we er samen voor
dat het clubhuis schoon en netjes blijft. Dit noemen we
corvee. We hebben in totaal 5 verschillende soorten
corvee:
● Klop en veeg (vegen of stofzuigen)
● Sop en kwast (afwassen)
● Muf en meur (wc’s schoonmaken)
● Dek en dien (tafel dekken en afruimen)
● Bel en tel (iedereen roepen voor het eten)
Als je deze dingen in je eentje moet doen is het best
veel werk en niet zo leuk. Maar als je ze SAMEN doet is
het FANTASTISCH!
Help je ouders deze weken met deze klusjes en maak er
een foto van. In totaal dus 5 verschillende foto’s.

