Stay@home 2020
Sc Bekkerveld

Precies een jaar geleden zaten wij met 125 jeugd- en stafleden in de
zaal aan het ontbijt. Dit was tijdens ons jubileumweekend.
Speciaal om terug de denken aan ons jubileum, is de eerste uitdaging
van deze week een leuke foto-opdracht.
Ook deze week hebben wij weer 15 nieuw uitdagingen klaarstaan.
Doe mee en verdien zo een unieke badge!
Dit keer ook meer informatie over de JOTI-JOTA en een speciale
knutselopdracht. Heel veel succes!
Scouting Bekkerveld

Uitdagingen van deze week:
1. Zoek een oude foto van jou of van je ouders, en maak deze zo goed
mogelijk na.
2. Maak een madeliefjes ketting.
3. Schrijf een gedicht, liedje of yell over het missen van scouting.
4. Vertel het sprookje van sneeuwwitje zonder 'ehh en 'en' te zeggen.
5. Zeg het alfabet achterstevoren.
6. Maak een knikkerbaan van wc rollen.
7. Maak een vlog over het leven tijdens de corona crisis van +/- 2 minuten.
8. Speel een scéne uit een film na.
9. Maak je eigen mondkapje.
10.Laat je scouting skills zien! Zet een tent op in je tuin of bouw er een in de
kamer.
11.Maak een platte knoop (bevers/ welpen/ kabouters)
en knopenplankje (gidsen/ verkenners/ Explorers)
12.Blijf in beweging. Spring met springtouw 50 x keer achter elkaar.
13.Maak een kaartje voor een opa/ oma en stuur dit op.
14.Laat zien dat je kunt koken of bakken. (Stuur foto's waaruit blijkt dat je
dat zelf of met hulp doet.)
15.Knoop of maak een armbandje.

Joti – Jota 2020
Onze Explorers en Pivo’s doen mee aan de Joti – Jota 2020 van Scouting
Limburg. Heel veel succes!

Doe ook mee
3,4 en 5 April kun je vanuit je eigen woonkamer het echte Jamboreegevoel
ervaren.
Veel informatie vind je: www.joti.org
Inschrijven is niet nodig.
Ga naar http://webcha.scoutlink.net en kies daar een nickname en een kanaal.
Je komt vanzelf op de chat kanalen van Scoutlink.
Op http://scoutlink.nl/joti-irc/ vind je ook nog een speciaal chatprogramma van
Scoutlink.

Scouting Radio
Ook dit weekend verzorgd ScoutFM een uitzending.
Luister mee via www.scoutfm.nl

Daans knutselclub
Daan, staflid bij de verkenners, is dol op knutselen. Omdat het al volop lente is,
heeft Daan deze week een kuikentje geknutseld. Speciaal voor jullie legt Daan
uit hoe je zo’n kuikentje maakt.
1. Knip van karton vier rondjes met een gat erin. Twee grote rondjes en
twee iets kleinere rondjes.
2. Wikkel met wol om het karton heen. Net zo lang totdat het gat bijna
dicht is. (Tip van Daan: leg twee rondje op elkaar, dan kun je straks
makkelijker de draadjes losknippen)
3. Knip nu het wol aan de zijkant door.
4. Maak de wollen draadjes stevig vast en haal het kartonnetje weg.
5. Plak de twee bolletjes op elkaar.
6. Maak van papier een snaveltje en twee voetjes
7. Geef je kuikentje een naam

Wist je dat:
• Pieke van de verkenners maar liefst 14 spekjes in zijn
mond krijgt?
• Levi van de welpen goed in bomen kan klimmen (en
knuffelen)
• De kabouters een alfabetchallenge gehouden hebben?
• De kabouterstaf ook enthousiast mee doet met de
uitdagingen?
• Lili heel goed wc-rollen kan hooghouden?
• Valerie van de Gidsen de mooiste vlag gemaakt heeft!
• De staf ook druk bezig is met het plannen van de
zomerkampen?
• Ella (staflid geweest bij onze groep) in de stad een
eigen Fietseria geopend heeft?
• Er volgende week weer nieuwe uitdagingen zijn?
• Je ook uitdagingen van de vorige week kunt insturen?
• Je zelf ook uitdagingen kunt bedenken?
• Je deze kunt opsturen naar
david@scoutingbekkerveld.nl ?
• Deze uitdagingen ook op onze site te vinden zijn?

