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Van de Bevers  
Het is herfst! 

In november hebben we weer een hoop leuke dingen gedaan. Zo 

zijn we begonnen met een heuse herfstopkomst. We hebben 

kleuren in de natuur gezocht, herfstkronen gemaakt en meer. 

De week erna mochten al onze vriendjes en vriendinnetjes 

meekomen en hebben we gezellig de intocht bekeken met elkaar. 

Hierna hebben we kruidnoten gebakken en heel veel 

pietenspelletjes gedaan. 

Op 21 november hebben we voor Rozemarijn heerlijke hapjes 

gebakken en is Tim geïnstalleerd. Welkom Tim, leuk dat je erbij 

bent :) 

De laatste opkomst in november zijn we bezig geweest met 

samenwerken, want in ons dorp Hotsjietonia doen ze ook alles 

samen. We hebben geleerd dat je samen veel meer kan dan alleen. 

Op 5 december hebben de Bevers geen opkomst omdat het 

Sinterklaasfeest dan is. Hierna gaan we een EHBO-opkomst doen 

en dan is het alweer tijd voor de kerstopkomst. Dit is dan gelijk de 

laatste opkomst van het jaar... 

Hopelijk hebben jullie net zoveel zin in deze 2 opkomsten als wij 

hebben. Tot dan! 

 

 Kerstvakantie 
19 december hebben we onze 
kerstviering, en dat is ook de 
laatste opkomst van dit jaar. 
Oók is het de laatste dag dat u 
uw kerstkaarten bij ons kunt 
inleveren om door ons te laten 
bezorgen. 
 
2020 is een raar jaar geweest. 
We hopen dat 2021 weer wat 
“normaler” wordt, en dat we 
weer wat meer mogen gaan 
ondernemen. 
 
We wensen iedereen fijne 
feestdagen, en hopen iedereen 
in het nieuwe jaar weer gezond 
en wel te mogen ontvangen. 
 
De eerste opkomst van 2021 
zal op zaterdag 9 januari zijn.  
 

 
In december zijn Frans, Jaslynn, Tim, Dolfijn en Maartje 
jarig. Allemaal alvast van harte gefeliciteerd, en een 
fijne verjaardag gewenst! 

 

  



 

Van de Welpen 

Hallo allemaal!  

Hoe gaaf zou het zijn om een hoofdrol te spelen in 

je eigen stripverhaal? De Welpen hebben in drie 

weken tijd een eigen verhaal verzonnen, vastgelegd 

op de gevoelige plaat en voorzien van tekst. 

In zes groepen zijn de Welpen aan de slag gegaan. 

Er werd gedanst, in bomen geklommen en het 

leven van een YouTuber uitgebeeld. Ook landde er 

aliens op Aarde, werd Jasmijn voor het verhaal 

opnieuw geïnstalleerd en stookte Storm, Tyge, 

Efraïm en Noah een vuurtje. 

 

28 november – St. Nicolaas 

Sinterklaas heeft ook dit jaar de Scouting Tono-

groep aangedaan. Natuurlijk heeft hij het één en 

ander voor de Welpen achtergelaten. Hij dacht 

slimme Pieten gestuurd te hebben, niets bleek 

echter minder waar. Alle cadeautjes zaten achter 

slot en grendel en er waren allerlei puzzels om de 

codes van de sloten te achterhalen. 

Wat zal er verscholen zitten achter zo’n vrolijke 

legpuzzel van Sinterklaas? Een code op de 

achterkant bleek hetgeen wat er nodig was. Ook 

hadden de Welpen hun Scoutingtechnieken nodig 

om een boodschap in citroensap te lezen. Zelfs in 

analoge klokken zaten aanwijzingen verborgen. 

Na acht puzzels en het nodige rekenwerk opende 

alle nesten de sloten op de kisten. Daarin zaten 

cadeautjes voor alle Welpen. Het bleken mooie 

drinkbekers voorzien van wolf en de Welpennaam 

van iedere Welp. Dank U, Sinterklaasje. 

 

 

 



 

 

 

 

Van de Scouts 

Sinterklaas test de Scouts! 

Afgelopen zaterdag was het weer zo ver. De 
jaarlijkse Sinterklaasopkomst!  
De Sint had zijn pieten langs gestuurd om 
cadeaus te brengen. Deze hadden ze in een 
picknickmand gestopt. Met sloten erop. Aan de 
scouts dus om de mand open te maken.  
Gelukkig was er een hint achtergelaten in de 
vorm van spelletjes, waar de scouts 
pepernoten kregen, of inleverden. Want 
uiteindelijk was het aantal pepernoten de code 
van het slot. Niet snoepen dus! 
Maar dat bleek geen enkel probleem te zijn 
voor de scouts. Aan het einde van de opkomst 
klopte het allemaal precies! 

De opdrachten bestonden uit:  
1. Puzzels. Een doolhof en een rebus. Waarbij 
het laagste getal van het grootste getal 
getrokken moest worden. Dat was het aantal 
pepernoten om mee te beginnen.  
2. Schatten wat één kilo en drie kilo was. Een 
bak en een tas vullen met spullen van buiten 
om precies aan dat gewicht te zien te komen.  
3. In een rolstoel, geduwd door een 
geblinddoekte piet, de schoorstenen vullen.  
4. Naar de beschrijving van de ander een 
tekening na tekenen.  
5. Nagels lakken in Sinterklaas thema.  

Tussendoor was er natuurlijk tijd voor warme 
chocomel met pepernoten. Waar wel van 
gesnoept mocht worden. Tijdens het spel werd 
er ‘Roetpiet’ gespeeld. Of te wel mevrouw 
stippel, maar dan in Pieten thema. Terwijl de 
één schoon bleef, zat de ander vol met vier 
vegen roet.  
 

Uiteindelijk was de mand open en had 
iedereen zijn cadeau in handen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Van de Explorers

 

 

Pasen in november 
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Wat gaan 

we doen? 

 

• 5 december – Sinterklaas. Géén opkomst 

• 19 december – Kerstviering en laatste opkomst 2020 

• 19 december – Laatste inleverdatum kerstkaartenactie!!! 

• 9 januari – Eerste opkomst 2021 



 

 

Scouting Schiedam 
Pubquiz 

Het zijn bijzondere tijden. Speciaal voor de kerstdagen 
hebben de vier Schiedamse scoutinggroepen de 
handen ineen geslagen en een pubquiz georganiseerd 
voor alle kinderen in Schiedam (en omgeving). 
Iedereen mag dus me doen, of je nu lid bent van 
Scouting of niet. 
De uitdagende eindejaarsquiz is een quiz waarbij de 
deelnemers flink worden uitgedaagd om als beste uit 
de bus te komen. Het vindt plaats op dinsdag 22 
december, 2020, in de kerstvakantie dus. 

De quiz is in 2 delen geknipt: Een quiz voor 7 t/m 
11-jarigen en een quiz voor 11 t/m 15-jarigen. 
Iedereen mag gratis meedoen. Je hoeft je niet 
vooraf in te schrijven, maar om een prijs te 
winnen, schrijf je dan wel in! Tijdens de quiz 
worden de deelnemers uitgedaagd om toffe, coole 
en interessante vragen te beantwoorden, terwijl 
de quiz zelf wordt gelivestreamd.  

• De quiz voor 7 t/m 11-jarigen: van 14:00 tot 
ongeveer 15:00 

• De quiz voor 11 t/m 15-jarigen: van 16:00 
tot ongeveer 17:00 

Op de stream zie je de vragen met mogelijke 
antwoorden (of geen als het een open vraag is). 
Deze moet je dan als deelnemer op de website 
invullen. Aan het eind van elke ronde kan je zien 
wat je goed en fout had.  
Nodig jij ook je vriendinnen, vrienden, familie of 
klasgenootjes uit? 

Voor inschrijven, of voor meer informatie, kijk op 
uitdagendequiz.nl 

 

 

 

 

I 
 
 
 
 
 
 

Sponsorkliks 
Ook bezig cadeautjes te bestellen voor kerst of nieuwjaar? En doe je dat bij je eigen, favoriete 
webwinkel? Doe dat nu via Sponsorkliks, en de Scouting Tono-groep ontvangt een kleine 
commissie, terwijl je zelf het verschil niet merkt! Kortom: sponsor gratis de Scouting Tono-groep! 
Hoe werkt het: ga naar www.scoutingtono.nl en scroll omlaag tot je bij Sponsorkliks komt. Hier 
zoek je op je favoriete webwinkel. Via de link ga je naar de normale website van de webwinkel, 
maar de winkel onthoudt nu dat de Scouting Tono-groep een kleine commissie ontvangt. Heel 
simpel, een kleine moeite en je merkt zelf geen verschil. Sponsor jij ons ook? 
 

http://www.uitdagendequiz.nl/
http://www.scoutingtono.nl/

