Opdrachten week 2
Ook deze week hebben we nieuwe opdrachten voor jullie. We kijken al uit naar jullie leuke foto’s en
filmpjes
Dus doe zeker mee! Zoek snel de opdracht van je tak:

Kapoenen: bekijk zeker ook het filmpje voor de uitleg. Stuur jullie foto door naar
kapoenen@scoutswvb.be
Maak een mooie
tekening voor de
leiding

Steek een lepel in je
mond, leg hierop een
knikker en stap 2
rondjes rond de tafel

Jongens: verkleed
jullie als meisje
Meisjes: verkleed jullie
als jongen

Schrijf een gedichtje
over de scouts

Maak een zo hoog
mogelijke toren met
wc-rollen

Maak een zo lang
mogelijke
klerenketting

Was je handen en
probeer een belletje
te blazen

Plaats een lege emmer
buiten en neem een
bal. Zet 3 grote
stappen weg van de
emmer en probeer de
bal er 5x in te gooien

Neem een slokje
water in je mond en
gorgel een liedje

Help mama/papa met
koken

Vind een mooie
toverspreuk uit (liefst
1 die ons nu een
beetje kan helpen)

Geef iemand van je
gezin een massage

Bouw een zo groot
mogelijk kaartenhuisje

Los onderstaand
raadsel op

Doe 20 kledingstukken
aan

Verzin een naam bij
elke letter van het
aflabet

Deugnieten: Bekijk het filmpje van de deugnieten voor de uitleg van de opdracht (ook bij ‘Activo’).
Stuur een foto van jullie opdracht naar deugnieten@scoutswvb.be

Kabouters:
Dag lieve KABOUTERS,
We zijn een weekje verder, en dat betekent dat we weer een nieuwe
opdracht voor jullie hebben!
Probeer een zo cool mogelijk kamp te bouwen. Maak er zo iets creatiefs
mogelijk en verras je leiding ☺ Misschien kunnen jullie , zoals
hieronder, Filou helemaal omver blazen!
Gebruik stokken, bladeren, bomen, balken… die je vindt en maak een
sterk kamp dat natuurlijk niet zal wegvliegen door de hevige wind van
deze week.
Zij die liever gezellig droog willen zitten kunnen ook een fort maken
met kussens en dekens van je woonkamer. Misschien een goed idee om
daar een leuke film te bekijken met je broertje, zusje, mama of papa?
De Kabouter met het mooiste kamp zal de winnaar zijn en deze wordt
samen met de andere mooie kampen vermeld op onze site! Stuur dus
zeker een foto van jullie kamp naar kabouters@scoutswvb.be
We kijken er enorm naar uit om jullie lieve snoetjes terug te zien.
Vele groetjes van jullie leiding Mara, Kuvo, Souleyman, Alani, Roeni,
Filou en Lichu xxx
Hier wat foto’s ter inspiratie ☺

Wat een super mooi
kamp!!!! Ik wou dat ik op
bezoek kon komen!!

Welpen:

Dag lieve welpjes! Wij missen jullie nog steeds suuuuuperhard! Normaal gezien
hadden wij voor dit weekend woudloperskeuken ingepland. Wij hadden met de
leiding al kei-veel leuke mega-coole receptjes bedacht die wij heel graag met jullie
hadden klaargemaakt in onze keuken, maarja helaas…
Maar niet getreurd! Wij zullen in onze challenge van deze week jullie uitdagen om
zelf iets kei-leuk en lekkers klaar te maken thuis. Maar koken alleen is nog altijd een
beetje saai he, niet? Daarom mogen jullie jullie creatiefste kant laten zien en een
echt kunstwerk van jullie eten maken, en neem dat maar letterlijk! Stuur een foto van
je kunstwerk naar welpen@scoutswvb.be
Enkele foto’tjes kunnen jullie misschien al wat inspiratie bezorgen.

Volgend weekend maken wij dan de winnaar van deze week bekend, dus doe
allemaal jullie uiterste best!
Kusjes, de welpenleiding: Pluto ~ Ouzo ~ Flora ~ Mundi ~ Mila ~ Pipa ~ Rico
PS: Wij, de welpenleiding, vinden het superleuk als wij veel respons krijgen op de challenges
die wij aan de welpen geven. Wij kijken er superhard naar uit om grappige, leuke, creatieve
,… foto’s en filmpjes doorgestuurd te krijgen. Wij vinden het dan ook zeer jammer dat wij
deze week op onze honger zijn blijven zitten. Daarom kunnen wij ook voor deze week geen
winnaar aanduiden. Maar wij hebben er vertrouwen in dat wij deze week wel veel respons

zullen krijgen en kijken al uit naar de filmpjes die zullen binnenstromen in de loop van
volgende week. Volgend weekend kunnen we dan hopelijk wel een winnaar aanduiden!
Jogi’s: In het aparte documentje staat de opdracht en bekijk het filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=f1OLz5ZYW3E (niet openbaar op youtube)
JV’s:

