Hallo allerliefste Deugnieten
Normaal gezien waren we voor de vakantie met z’n allen op
weekend
Een heus echt scoutsweekend!

Omdat wij dat ook heel jammer

vinden , hebben we voor

jullie een volledige
aan spelletjes voorbereid. Foto’s en
filmpjes van deze avonturen mogen steeds gemaild worden
naar deugnieten@scoutswvb.be

8u

Opstaan!!! Trek alvast je gele t-shirt en scoutssjaaltje
aan, het belooft een spannende dag te worden. En
natuurlijk beginnen we deze supertoffe dag met de
deugnietenkreet (zorg wel dat je niemand wakker
maakt thuis).
9u De ochtend starten we met een boke choco: uiteraard
niet op een gewone manier de bedoeling is om je
boterham op te smullen zonder je handen te
gebruiken.
Te gemakkelijk? Start dan met de boterham op je
voorhoofd en probeer hem op te eten
10u Tijd om aan de leiding te tonen dat jullie scouts nog
niet verleerd hebben thuis. Probeer zo veel mogelijk
opdrachten uit te voeren:
- Bal/ballon hoog houden
- Blind lippen stiften (dit mogen die van je mama
of zus zijn)
- Bootje knutselen met kosteloos materiaal,
pluspunt als hij blijft drijven
- Met een rietje een liter water drinken
- Een liedje gorgelen
- Gedichtje voor de leiding maken
- Een klerenketting van de keuken tot in je
slaapkamer
- Kaartentoren van misschien zelfs drie
verdiepingen?
- Toneeltje/levend schilderij maken (hierbij mag je
uiteraard hulp van knuffels en speelgoed
inroepen)
- Bouw een grot/hut/kamp/knuffelhoekje in je
kamer of tuin

Hierbij het bewijs dat jullie dit voor de quarantaine al
konden!

12u Croques eten!! Dit is een echte scoutsmaaltijd, wie eet
er de meeste?

13u Nu doen we onze beroemde platte rust:
TIP: versier je kamerdeur met deze leuke deurhanger,
handig voor als je op een andere dag platte rust wilt
doen

14u Een namiddag vol knotsgekke spelen, zoals we het
gewoon zijn
- Probeer je huis door te steken zonder de vloer te
raken (tip: je mag kussens gebruiken om de
onmogelijke stukken over te steken)
- Doorzoek je huis eens achterstevoren, extra
voorzichtig op de trap zijn en best ook even je
ouders waarschuwen
- Probeer eens touwtje te springen op één been

- Steek je tuin over op een aantal creatieve
manieren (tuimelen, springen als een kikker, op
handen en voeten, rollen als een boomstam…)
- Maak een piramide van blikjes en probeer deze
omver te gooien met een projectiel naar keuze (als
je dit gemakkelijk vindt, probeer het dan eens van
verder)
- Ontwerp je eigen droomparcours in je tuin en leg
dit zelf af (wees creatief en gebruik je fantasie!)

- Maak een wandeling met je mama en papa en
probeer onderweg zo veel mogelijk beren te
vinden
Deze beer staat voor het huis
van Joepa, extra punten als je
deze vindt!

Deze beer staat voor het huis
van Tysko, extra punten als je
deze vindt!

Deze beer staat voor het huis
van Toepa, extra punten als je
deze vindt!

- Draai een gekookte pastasliert/snoepsliert rond je
tong zonder dat deze breekt
- Bouw een zo hoog mogelijke toren met wc rollen
(mogen ook lege zijn)
- Maak een papieren vliegtuigje dat zo ver mogelijk
kan vliegen

- Speel een potje pétanque (tip: als je thuis geen set
pétanqueballen hebt liggen kan je ook altijd een
paar schoenen gebruiken

16u Een appel met choco, voor de échte durvers mag dit
aan een touwtje zonder handen:

17u Zijn er nog opdrachten of spelletjes die je niet gedaan
hebt? Dan kan je je daar nu nog naar hartenlust mee
bezig houden! Als je echt nog tijd over hebt, kan je
natuurlijk altijd nog een mooie tekening maken
(misschien zelfs eentje voor je favoriete leiding).
18u Wat schaft de pot vanavond? Het favoriete eten van
elke deugniet, spaghetti natuurlijk!!! Dat kan smaken
na zo’n dag vol spel.

19u Om de dag goed af te sluiten doen we, naar goede
deugnietengewoonte, een sluipspel! Maar dit keer is
het een sluipspel in eigen huis. Vertrek vanaf je kamer
en probeer het huis door te sluipen zonder dat iemand
je ziet. Als je gezien wordt moet je natuurlijk terug van
je kamer vetrekken. Wie zich succesvol een weg naar
de keuken kan sluipen verdient als beloning misschien
wel iets uit de koekjeskast…

P.S. Een sluiptocht doorheen een donker huis maakt
het extra spannend!
20u Liefste deugnieten, het is al weer slaaptijd. Na zo’n dag
vol pret kunnen jullie nu moe, maar voldaan jullie bedje
in kruipen. Neem je favoriete knuffel erbij en droom
maar lekker over de scouts.

Kusjes van jullie leiding <3

