Stay@home 2020
Sc Bekkerveld
Hallo,
Via deze weg willen wij jullie een vrolijk paasfeest wensen!
We hopen dat iedereen, ondanks alle maatregelen, een vrolijk
weekend tegemoet gaat.
Al voor de vijfde week zijn er geen opkomsten op ons gebouw. Dat
zal ook nog even duren. Het is fijn dat onze stafleden en jeugdleden
via allerlei manieren wel met elkaar in contact blijven.
Scouting blijft op die manier toch een beetje doorgaan.
We hopen dat iedereen gezond is en er samen het beste van maakt.

Karen van de Mortel
Scouting Bekkerveld

foto: Nouk (Explorers/ bevers)

Uitdagingen van deze week:
1. Bedenk een manier om te eitje titchen met 1.5 meter ruimte tussen
elkaar.
2. Sla een ei kapot op je hoofd.
3. Sla een ei kapot op het hoofd van iemand anders.
4. Maak samen met je ouders een kampvuurtje (paasvuur) in de tuin.
5. Houd een eier-pel wedstrijdje.
6. Maak een eigen paaspuzzel.
7. Maak een paashaas of paaskip van papier/ karton.
8. Versier 5 paaseieren zonder je handen te gebruiken.
9. Leg een hindernisparcours af met een paasei op een lepel.
10.Maak je eigen paas-smoothie of paas-milkshake.
11.Verzorg een paasontbijt.
12.Laat zien dat je een eiertik kampioen bent.
13.Maak je eigen paastak.
14.Laat je beste paasei verstopplek zien.
15.Maak een tekening van jullie paasontbijt/diner.

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

Mirck Kabouters
Onze Kabouters gaan deze zaterdag aan de slag met een digitaal
chatprogramma MIRCK.

Nieuwe website voor #ikscoutthuis
Speciaal voor alle scouts die thuis zitten en dus helaas geen opkomsten
hebben. Heeft Scouting Nederland een nieuwe website ontwikkeld. Ga naar
www.ikscoutthuis.scouting.nl en lees wat er allemaal te doen is.
Zo zijn er digitale puzzels, kleurplaten, uitdagingen, spellen en heel veel andere
ideeën om de komende dagen door te komen.

Daans knutselclub
Daan, staflid bij de verkenners, is dol op knutselen.
‘’Het Paasweekend is ieder jaar een mooi moment om paashazen, eieren en
eierhouders te knutselen. Dus in plaats van hobbelen, gaan we nu knutselen’’
Daan heeft voor jullie weer de leukste voorbeelden gemaakt.
Een leuke manier om een paasei te maken. En natuurlijk een echt kuikentje van
een wc rolletje gemaakt.
Doe jij ook weer mee? Stuur het eindresultaat naar je staf.

Wist je dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marc (de voorzitter van de stichting) jarig is geweest?
Hij inmiddels al 60 is?
Je dit bijna niet kunt zien?
Wil (de penningmeester van de stichting) ook jarig is
geweest?
Joris van de bevers talent heeft als vlogger?
De Pivo’s 36ste geworden zijn bij de expeditie Joti?
De Explorers maar liefst 96ste zijn geworden?
Ki (oud staflid van de Gidsen) met zijn scouting groep
eerste is geworden?
Finn, Iris en Lola examens gaan doen?
Romy aan haar stage gaat beginnen?
Wij ze allemaal heel veel succes wensen?
Klusjesman Tom per ongeluk de Paashaas gevangen
had?
We op scouting gelukkig diervriendelijke vallen
gebruiken?
Er gelukkig al veel aanmeldingen zijn voor de
zomerkampen?
Je je nog steeds kunt aanmelden voor het zomerkamp?
Er veel leuke uitdagingen deze week door jullie zijn
bedacht?
Je ook voor volgende week uitdagingen kunt opsturen
naar david@scoutingbekkerveld.nl ?
Deze uitdagingen ook op onze site te vinden zijn?

