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Van de Bevers
We gaan weer beginnen!
We mogen weer beginnen! Zaterdag is de eerste Beveropkomst
van 2021. Omdat we geen opkomst op scouting mochten houden,
zijn er tasjes rondgebracht, met een-opkomst-in-twee-delen. Een
deel van de opkomst was dat de bevers professor Plof moesten
helpen, want hij was …
Er was een oleaat om bij het begin van de fotospeurtocht te komen,
en als de bevers daarna de foto’s van professor Plof zouden
volgen, zouden ze vanzelf uitkomen bij de foto van de beverleiding.
In het tasje zat ook een kleurplaat, spullen om zelf klei te maken, en
iets om te snoepen. Hopelijk zien we jullie zaterdag weer!

Hieperdepiep hoera!!!
Amy, Iris, Peter, Noah & Nicky krijgen deze maand
allemaal een kaarsje op hun taart erbij. Van harte
gefeliciteerd met jullie verjaardagen!!! Maak er een mooie
dag van.

We mogen weer!!!
Op 3 februari kregen we van Scouting
Nederland te horen dat we weer
“echte” opkomsten mochten gaan
houden, op ons eigen groepshuis.
Natuurlijk zijn er de afgelopen weken
ook opkomsten gehouden, maar een
online opkomst is toch niet hetzelfde
als lekker met de andere kinderen in
de boomgaard kampvuren, pionieren
of gewoon spelen.
Van veel ouders hoorden we dat hun
kinderen stonden te trappelen om
weer te kunnen komen.
Maar er zijn ook ouders die er hun
vraagtekens bij plaatsen of het nu wel
zo verstandig is, en dat begrijpen wij
heel goed.
Maar … toen in december de
lockdown begon, mochten de
(buiten)-sportverenigingen wel
gewoon doorgaan met
jeugdtrainingen. Scouting moest
echter dicht. En dat riep natuurlijk
vragen op: waarom mag je wél met
een team buiten hockeyen of
voetballen, maar niet naar Scouting?
De afgelopen weken is Scouting
Nederland in overleg geweest
hierover met het OMT, en dat heeft
ertoe geleid, dat Scouting op dit vlak
gelijkgetrokken wordt met
sportverenigingen, en dat we dus
weer samen mogen Scouten!
Nogmaals, we begrijpen het als
ouders hun kinderen liever nog even
thuishouden, die keuze is aan de
ouders. Maar wie wil, die mag!

Van de Welpen
Hoi allemaal!
De laatste paar weken hebben we elkaar alleen
online gezien en daar allemaal leuke spelletjes
gespeeld. We hebben ons eigen
Glimwormpjeskring bordspel gespeeld. en hebben
ook al foto's gezien van jullie eigen gemaakte
spelletjes. (Als je nog een eigen bordspel maakt,
dan verdien je nog steeds het insigne).
Naast de bordspelletjes hebben we ook Raad-hetplaatje gespeeld. Het was leuk online, maar we zijn
blij dat we toch weer gewone opkomsten kunnen
gaan houden. We hebben namelijk heel wat leuke
ideeën op de planning staan!

Van de Scouts
Scouts in actie voor de dierentuin
De tweede opkomst van het jaar hadden we iets te
vieren. Antoinette was jarig. Trakteren gaat dan
natuurlijk in Corona stijl. En dat was….
Appelflappen. Zelf nog in elkaar te zetten. Dus was
de tweede een bak-opkomst. Het was gezellig en
de resultaten waren heerlijk.
Wie had ooit gedacht dat je met alleen wat A4papier, zonder lijm, zonder karton, zonder plakband
of ook maar iets anders een brug van 75cm kon
bouwen? Waar ook iets op kon staan?

De Corona raakt ons allemaal. Ook de
dierentuinen. Zonder bezoekers komt er geen geld
binnen, terwijl de dieren wel allemaal hun zorg
nodig hebben. En de verblijven hun onderhoud.
Daarom hebben we met z'n alleen een kleurplaat
ingekleurd, om aandacht voor dit doel te trekken.
Maar ja. Als je niet met zijn allen bij elkaar kunt
komen, hoe doe je dat? We doen allemaal een
stukje. Bij deze het resultaat:

Van de Explorers
Lekker bezig
Op 9 januari is -online- onze Nieuwjaarsbijeenkomst,
compleet met een bruisend drankje en een geroosterde
marshmallows. We verzamelen programma ideeën voor
drie soorten opkomsten: online, real life maar nog wel op het
terrein van Landvreugd en voor wanneer we echt buiten het
hek mogen. Zo denken we aan schaken, kahoot kwis,
kampvuur, kookwedstrijd, schommel pionieren, de
uitgestelde kerstmaaltijd, vlot varen, hike lopen en natuurlijk
kamp!!
16 januari. Explorers en begeleiding hebben van tevoren
kwisvragen over zichzelf gemaakt en Darko heeft die
getransformeerd naar een leuke Kahoot!. De begeleiding
blijkt de Explorers het beste te kennen. Als toetje heeft
Lukas een Kahoot! gemaakt met allerlei vragen op
Scoutinggebied. Megan heeft evenveel vragen goed als
Antoinette, maar ze is sneller, dus de winnaar.
Maar daarmee is de opkomst nog niet afgelopen. Er is dit
keer geen prijs voor de winnaar, maar wie fouten maakt,
krijgt straf! Het heeft vanmiddag gesneeuwd en de
Explorers moeten een sneeuwpop maken, voor elke fout
beantwoorde vraag groeit hun sneeuwpop met een
centimeter. Het bewijs moet in de appgroep gedeeld
worden. Zie de foto's, de Explorers hebben hun opdracht
meer dan goed vervuld.
In de week voor 23 januari bezorgt Femke een pakketje bij
ons thuis. Ze is jarig en we hebben feest! We maken eerst
een feesthoedje en de leukste krijgt 5 punten. Uit het tasje
komen cakejes en versiersels, de mooiste verdienen ook 5
punten. Bij een verjaardagsfeest hoort muziek, dus
luisteren we liedfragmenten, waarvan we de titel en de
artiest moeten opschrijven. Ira is de winnaar van deze
gezellige opkomst.
Voor 30 januari staat ScoutCraft op het programma.
ScoutCraft is de officiële Minecraft server van Scouting
Nederland. De Explorers kunnen er goed mee overweg,
maar voor de begeleiding is het een ware survival. Ze
worden door Darko uit een diep gat gered en leren
grondstoffen delven. We hangen in elkaars buurt rond bij
een soort boerderij onder een brug . Nog even gaan we op
weg naar de geocache, maar voor we er erg in hebben is
het 18.00 uur, einde opkomst, ook al willen we nog
helemaal niet stoppen. https://minecraft.scouting.nl/
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