Op 7 maart werden de bevers geïnstalleerd. Een
bijzonder moment, want niet alleen hoor je dan
echt bij de speltak, ook zijn de bevers onze jongste
speltak! Op zaterdagmiddag werden bij Ivanka,
Tygo en Iris de badges opgespeld en de dassen
omgedaan, uiteraard na het opzeggen van de
beverwet. Na het officiële gedeelte van de
middag werd er door de bevers en hun ouders
zelf patat gebakken om het heugelijke feit te
vieren. Al met al een gezellige en smakelijke
middag!

Nog een leuke activiteit op zaterdag 7 maart: iScout! Een
online spel met scouts over de hele wereld waarbij doeopdrachten gedaan moesten worden om zogeheten
‘credits’ te verzamelen, waarmee vervolgens de
Reisvragen beantwoord konden worden op de punten te
verdienen. Hoe meer punten en hoe minder
‘bezembevers’ (waarmee je reisvragen waar je echt niet
uit kwam over kon slaan) je groep in had gezet, hoe
hoger je in het klassement kwam. Met 40 punten en 9
ingezette bezembevers kwam onze groep op een mooie
253e plek. Niet slecht voor de eerste keer! Volgend jaar
gaan we in ieder geval voor de top 200!

Van de redactie
Wat een vreemde periode zo, zonder scouting. Toch hebben wij voor jullie nog een nieuwsbrief in
elkaar kunnen zetten, want hoewel het al lang geleden lijkt, in maart hebben we nog wel opkomsten
en activiteiten gehad. De volgende nieuwsbrief, van april, zal een stuk leger zijn. Heb je nog leuke
ideeën voor de volgende nieuwsbrief? Laat het ons even weten via de app of via Facebook!
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Doe mee met de
De coronacrisis treft ons allemaal, dus gaan helaas ook de scoutingopkomsten
voorlopig niet door. Maar dat betekent niet dat we stilzitten!
Voor de bevers is als thuisopkomst een natuurspeurtocht bedacht, waarbij de leden
alle voorwerpen op het opdrachtenblad in de natuur moesten vinden. Vervolgens
werd er een foto gemaakt van het lid met de voorwerpen en die werd met de leiding
gedeeld in de appgroep.
De welpen hebben thuis een kijkdoos gemaakt van spullen uit de natuur en ook
daarvan moest natuurlijk even een fotootje gedeeld worden!
Voor de scouts wordt nu nog gekeken naar de mogelijkheid om thuis met pionieren
aan de slag te gaan en thuis een fluitenkoord te maken.
De oudere groepen zien elkaar elke vrijdag via de app ‘Houseparty’, waarbij ze elkaar
weer even kunnen zien en spreken, grappen maken en samen lachen.

#flipjedaschallenge!
Hoe dat werkt?
Check de #flipjedas

highlight op
instagram: https://
www.instagram.com
/scouting_nl. Doe
mee, post je video in
je stories of als post
op je feed en tag
@scouting_nl erin.

Ook voor alle fans die niet lid zijn van scouting hebben we
wat bedacht, namelijk ‘Crazy ‘75’. Een online spel
gebaseerd op het opdrachtenspel ‘Crazy88’ waarbij je 88
opdrachten en vragen krijgt die je binnen een bepaalde tijd
moet beantwoorden. Voor onze online versie komt er elke
dag een opdracht of vraag op onze facebookpagina te
staan. Voor elke goed uitgevoerde opdracht of goed
beantwoorde vraag krijg je een punt. Heb je aan het einde
van het spel de meeste punten? Dan maak je kans op een
leuke prijs! Dit spel duurt (de naam verklapt het al) 75
dagen, omdat onze groep dit jaar 75 jaar bestaat! Al hopen
we natuurlijk al wel eerder weer naar scouting te kunnen.

Maak je eigen tekening van het Coronamonster maak er een goed zichtbare foto van en
stuur die op naar coronamonster@scouting.nl, met vermelding van je naam en leeftijd in
de mail (!). Zo maak je kans op leuke prijzen, zoals een shoptegoed voor €10, €25, €50 of
zelfs €100 bij de ScoutShop of win een echte Scouting Original hoodie (vanaf maat 140).

De tekenwedstrijd duurt tot en met zondag 10 mei en je mag zoveel tekeningen insturen
als je zelf wilt. Op donderdag 14 mei wordt de uitslag via deze website (https://
ikscoutthuis.scouting.nl/49-landelijke-tekenwedstrijd-coronamonster ) bekendgemaakt. De
prijswinnaars ontvangen hierover persoonlijk bericht
via het mailadres waarmee je de tekening hebt
ingestuurd.
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Kleur mij zo mooi mogelijk in en hang mij voor het raam!
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