Stay@home 2020
Sc Bekkerveld
De rode vlag ‘’met elkaar - voor elkaar’’ waarmee het Rode Kruis en
al haar vrijwilligers gesteund worden, hing al bij veel huizen in de
straat te wapperen.
Sinds dit weekend hangen deze vlaggen ook in de vlaggenmast van
ons mooie scouting gebouw.
Er samen tegenaan. Niet bij elkaar, maar wel voor elkaar.
Namens alle staf wensen wij jullie een heel fijne en vooral gezonde
meivakantie!
Scouting Bekkerveld

Uitdagingen van deze week:
Alle 15 uitdagingen van deze week zijn door onze eigen leden bedacht!
Super bedankt voor alle leuke ideeën!
1. Kleur met nagellak al je nagels.
2. Kleur met nagellak alle nagels van je vader of broer.
3. Verkleed je als een zelf verzonnen superheld.
4. Houd 3 ballonnen zo lang mogelijk in de lucht.
5. Eet zo snel mogelijk een beschuit en probeer daarna te fluiten.
6. Stapel 5 appels op elkaar
7. Doe water in je mond en gorgel een liedje terwijl iemand filmt.
8. Zoek buiten in de tuin 5 kleine dieren. (Spin/ worm/ pissebed...)
9. Kruip door een A4 papier.
10.Maak een toren van 1 meter hoog van diverse spullen
11.Maak een zelfportret.
12.Ga op de foto met 4 verschillende bomen of planten en zet de naam van
de boom of plant erbij.
13.Blaas een ballon op totdat hij knapt
14.Maak een sok-pop van een oude sok en maak hiermee een filmpje.
15.Maak een kunstgebit van sinaasappelschillen.

Scouting Radio & #ikscoutthuis
Ook dit weekend verzorgd ScoutFM een uitzending.
Luister mee via www.scoutfm.nl
Ook is op de website www.ikscoutthuis.scouting.nl van alles te doen!

Scout Shout
De Scout Shout is het leukste groepsblad van Scouting Bekkerveld. In deze
bijzondere tijden komt er een speciale editie van de Scout Shout uit!
Natuurlijk hebben wij jullie hulp daarbij nodig!
Heb jij een leuk verhaal, strip, tekening, raadsel, vraag of gewoon een leuke
mededeling? Heb jij en je ouders een heel bijzondere werkplek thuis gemaakt?
Mis je scouting ook zo erg? Heb jij een lief of bijzonder huisdier?

Geef dit dan aan ons door!
Stuur je berichtjes naar david@scoutingbekkerveld.nl en wie weet komt jouw
bericht wel in de nieuwe Scout Shout.
Als jouw berichtje geplaatst wordt, verdien je het enige echte naambandje van
de Scout Shout. Leuk voor op je blouse!

Bever Kleur Wedstrijd
Onze Bevers zijn een kleurwedstrijd begonnen. Iedere Bever mag zijn beste
tekening insturen. Jury De Groot kiest de beste tekening uit.
Bevers: Heel veel succes!

Zomerkamp memory
Ga je dit jaar ook mee op zomerkamp? Om alvast in de stemming te komen kun
je via de onderstaande link het zomerkamp memoryspel spelen. Met leuke
foto’s van ons groepskamp van vorig jaar!
https://puzzel.org/nl/memory/play?p=M58E1i6KsdbpaTk9iHh&fbclid=IwAR3t312CWthoOKvRQAlbaRL2YfvqK7VrDk9HtFA3EqRcDufnrAWm
W9jtnt8

Daans Knutselclub
Daan, staflid bij de verkenners, is dol op stoepkrijten. Speciaal voor jullie heeft
hij een wel heel bijzondere techniek bedacht. Kun jij dit ook?
Stap 1:

maak met schilderstape
een figuur op de grond.

Stap 2:

Kleur de verschillende
vlakken in.

Stap 3:

Haal de tape weg.

Maak ook je eigen mini voetbaltafel!
Benodigdheden:
• Schoenendoos
• Stokjes
• Wasknijpers
• Stiften of verf
• Een schaar
• Pingpongballetje
Knip in de schoenendoos gaatjes voor
de goals en langs de zijkanten rondjes
om de stokjes doorheen te steken.
Maak de wasknijpers eraan vast.
Versier de doos.
Veel plezier!

Van
Vorige
Week

Wist je dat:
• Levi van de welpen een heel toffe knikkerbaan gemaakt
heeft?
• Jan Willem in 1812 het jeugdkampioenschap knikkeren
gewonnen heeft?
• Je je nog steeds kunt aanmelden voor het Zomerkamp?
• De paashaas niet wist dat er geen opkomsten waren?
• Marc dus alle 65 eieren zelf heeft moeten zoeken?
• Hij na 45 eieren toch echt buikpijn had?
• De FLIP-JE-DAS challenge toch best lastig is?
• Joep na een maand thuis zitten nog steeds zijn insignes
niet op zijn blouse genaaid heeft?
• Emile zijn kampkwalificatie gehaald heeft?
• Joep ook zijn stafkwalificatie binnen heeft?
• Het nu dus echt tijd wordt dat die insignes op zijn
blouse komen?
• Onze EHBO’ers een online herhalingscursus volgen?
• Je zelf stukjes voor de SCOUT SHOUT in kunt sturen
naar david@scoutingbekkerveld.nl
• De WISt-JE-DATJES ook altijd in de Scout Shout
stonden?
• Hermien voor alle Pivo’s truien aan het brijen is?
• Je alle vorige #ikscoutthuis programma’s ook op onze
site kunt vinden?
• De staf de opkomsten toch wel echt mist?
• Wij jullie allemaal een heel fijne meivakantie wensen?

