Bever-doe-boek voor thuis

Vol leuke scouting activiteiten

Hoi allemaal,
Jullie hebben vast al gehoord dat Scouting net als veel andere hobby's en school eventjes
niet door kan gaan. Dat vonden wij natuurlijk erg jammer om te horen en jullie vast ook.
Maar toen bedachten we ons dat een echte Scout zich nergens door laat tegen houden.
De regen houdt ons niet uit het bos, als het te heet is spelen we gewoon met water en ook
als de Scouting dicht is kunnen we thuis nog wel leuke Scouting dingen doen!
Daarom hebben wij voor jullie een boekje gemaakt met allemaal leuke dingen die je thuis
kunt doen. In je eentje, met je papa, mama, opa, oma of zelfs de oppas, maar misschien
ook met jullie broertjes of zusjes die nu ook thuis zijn. Het zijn spelletjes en knutsel
dingetjes van alle bewoners van Hotsjietonia. En als je goed kijkt, zit er ook al een hint in
over het thema van het zomerkamp….
Om te laten zien dat we allemaal echte Scouts zijn, ook als we even niet op de Scouting
blokhut kunnen zijn, hebben we de volgende keer dat we elkaar zien allemaal een van
deze leuke badges verdiend:

We hopen dat jullie allemaal zo toch een beetje Scoutingpret hebben de komende tijd.
Wij vinden het ook erg leuk om te horen hoe het gaat met jullie. Vraag of iemand meehelpt
om bijvoorbeeld een leuke foto of een filmpje van een van de opdrachten of een
knutselwerkje te maken en naar ons te mailen. Als het mailtje naar
bevers@angelo-roncalli.nl gaat krijgen wij het allebei te zien.
Je kan de foto of het filmpje ook delen via Facebook. Door de Facebook pagina van onze
scouting “Scouting Angelo Roncalli” te taggen bij de foto of het filmpje kunnen alle
vriendjes en vriendinnetjes op scouting ook mee kijken!
Groetjes,
Birthe en Danny

Wie wonen er in Hotsjietonia?
Hotsjietonia is het dorp waar Stuiter woont. Stuiter is zelf ook een Bever, en hij beleeft
iedere week weer andere avonturen met de andere bewoners van Hotsjietonia.
Zo zijn er Bas Bos en Rebbel die bij het bos wonen. Rebbel zorgt graag voor de dieren in
het bos en Bas weet alles van de natuur en kamperen.
Professor Plof doet altijd experimenten in zijn lab. Zijn vrouw Rozemarijn houdt van
tuinieren en koken met haar eigen groenten maar is ook erg goed in pleisters plakken. En
dat is vaak nodig met de experimenten van Plof.
Sterre Stroom woont samen met haar broer Steven op een boot. Dat is handig want ze
vaart graag de hele wereld over op lange reizen. Steven vindt veel spannend maar komt
er samen met de Bevers altijd achter dat dingen minder eng zijn als je ze samen doet. Hij
helpt Sterre op de boot omdat hij bijvoorbeeld erg goed is met een kompas.
Keet Kleur woont samen met haar moeder Fleur. Keet schildert en tekent graag, Fleur
houdt meer van dansen, zingen en toneelspelen.
Noa vertelt graag verhalen. Over andere landen, over de mensen in Hotsjietonia, iedereen
eigenlijk. Stanley Stekker houdt snufjes zoals zijn telefoon maar ook van echte scouting
technieken zoals knopen leggen.

Hoe goed ken jij de bewoners van Hotsjietonia?
Teken een lijntje tussen alle figuren en het voorwerp waar hij of zij het meeste van houdt.
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Het Beverlied
Ken jij het Beverlied nog wel een beetje? Zing het eens en laat thuis horen hoe
goed je ons liedje kan zingen (en vooral lekker hard natuurlijk). Als je het toch een
beetje vergeten bent kun je samen de tekst nog eens oefenen en vergeet niet te
dansen en springen natuurlijk:
Wij zijn de Bevers, we zingen dit lied
Het liefst lekker hard! anders hoor je het niet
We gaan samen spelen, dat vinden we fijn
Wat is het toch leuk om een Bever te zijn
Ik dans en ik spring en ik stuiter en ik zing
Wij zijn de Bevers, we zingen dit lied
Het liefst lekker hard! anders hoor je het niet
En als we naar huis gaan zingen we in plaats van de derde en vierde regel:
We gaan weer naar huis tot de volgende keer
Dan zien we elkaar en dan spelen we weer
Wat is jouw favoriete eten?
Je hebt nodig: schaar, plakband/lijm, boekje met plaatjes van eten, 2 lege
blaadjes
Iedereen heeft wel dingen die je lekker of niet zo lekker vindt. Vraag of je
een blaadje met plaatjes van eten mag hebben. Bijvoorbeeld de Allerhande of
het kortingsfoldertje van de supermarkt. Zoek zoveel mogelijk dingen uit die je lekker vindt
om te eten en knip ze uit.
Plak de dingen die je geknipt hebt op twee verschillende blaadjes.
Op het ene blad plak je de dingen die gezond zijn om te eten: groente, fruit, pasta,
boterhammen, soep. Op het andere blad plak je de dingen die minder gezond zijn om te
eten zoals snoepjes, toetjes en taart.
Misschien is een van je blaadjes wel bijna leeg. Zijn er niet toch nog wat gezonde dingen
of juist snoepjes of toetjes te bedenken die je erg lekker vindt? Als je ze niet kunt vinden in
je blaadje kun je ze ook zelf tekenen.

Meehelpen met koken
Vraag eens of je deze week het allerlekkerste op je blaadje van het vorige spel mag eten,
en laat thuis zien hoe goed jij al mee kunt helpen. Misschien hielp je thuis al vaker mee
maar anders kun je laten zien dat we op Scouting al best wel wat geleerd hebben zoals
handen wassen voor het koken, roeren, deeg kneden, balletjes draaien en zelfs snijden.
Je kunt ook laten zien dat je al goed worteltjes of boontjes kan tellen. (En voor al je hulp
heb je natuurlijk ook het lekkerste van je ongezonde blaadje verdient als toetje!)

Wat hebben jullie samen gekookt?

Hoe heb je geholpen met koken?

Tip: als we op Scouting koken met de Bevers koken we altijd de groente goed voor. Je
komt er dan met een niet scherp mes prima doorheen en zo kunnen de Bevers al helpen
met groenten snijden.

Lekker actief met Sterre
Dat we nu thuis moeten blijven wil natuurlijk niet zeggen dat we de hele dag stil
hoeven te zitten. Daar houdt Sterre namelijk helemaal niet van. Ze heeft voor ons
een lijstje met opdrachten en is benieuwd hoe goed jullie dit allemaal kunnen.
Vraag aan iemand of ze bij de opdrachten je tijd/scores bij willen houden en
schrijf je records hier op. Als je nog broertjes of zusjes hebt of een keer afspreekt
met vriendjes kun je er ook samen een wedstrijdje van maken. Verzin voor in het laatste
vakje zelf nog iets waar jij heel erg goed in bent
Ben je trots op je score? Vraag of je ons een e-mailtje mag sturen met je records, dat
vinden wij heel leuk om te zien!

Hoelang kun jij je adem inhouden?
Hoelang kun jij op 1 been staan?
Hoe vaak kun je achter elkaar touwtje
springen?
Hoe snel ren je naar de andere kant van
de straat/tuin/woonkamer?
Hoe vaak kun je een bal stuiteren en weer
vangen?
Hoe vaak kun je springen in 30 seconden?
Maak je mooiste koprol. Kun je ook
achteruit koprollen?
Hinkel naar de andere kant van de
straat/tuin/woonkamer met zo min mogelijk
sprongen. Hoeveel sprongen had je nodig?
Maak je allergrootste sprong. Meet de
afstand met je voeten.

Proefjes met Professor Plof
Professor Plof heeft een aantal leuke proefjes voor jullie die je zelf thuis kunt doen.
De proefjes zijn makkelijk en veilig om te doen maar je moet ze wel doen met een
volwassene erbij. Maak een filmpje van het leukste experiment en stuur het naar
een vriendje of familie.

Kleuren dagboek
Noa kan goed over gevoelens praten, Stuiter gaat er daarom graag langs om te
vertellen wanneer hij heel blij is, maar ook wanneer hij boos of verdrietig is. Houdt
voor jezelf eens een week bij hoe je je voelde die dag. Dit kun je doen door elke
dag een kleurtje te geven. Hieronder hebben we alvast een dagboek voor je
gemaakt.
Kies eerst welke kleur je aan welk gevoel je wil geven.

Gevoel

Voorbeeld waarom

BLIJ

Je hebt vandaag een lekker ijsje gekregen

BOOS

Je had ruzie om het laatste ijsje

VERDRIETIG

Je ijsje is op de grond gevallen
Hier kun je zelf een gevoel invullen
Hier kun je zelf een gevoel invullen

Vul voor elke dag in welk gevoel het beste bij de dag past. Dit kun je bijvoorbeeld elke
avond voor het slapen doen.
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Post
Ken jij iemand die het nu wel leuk zou vinden om een brief te krijgen? Maak de kleurplaat
op de volgende bladzijde en stuur hem bijvoorbeeld op naar je opa of oma of een oom of
tante. Misschien kun je zelf al schrijven of iemand vragen om een briefje mee te schrijven
over leuke dingen die nu thuis aan het doen bent.

Fototocht
Steven Stroom is goed in speuren, ook al vindt hij nieuwe plekken wel erg
spannend. Hoe goed ken jij je eigen huis eigenlijk? Ken je alle plekjes al, of valt er
nog wat te ontdekken.
Voor deze opdracht heb je de hulp van een volwassene nodig. Vraag of iemand met
een telefoon of digitale camera 10 foto’s maakt van plekken in/om het huis. Als de
foto’s genomen zijn ga jij proberen om zo snel mogelijk alle plekken te vinden.
Heb je alle plekken kunnen vinden?

Tip: Als het spel al goed gaat kun je het misschien nog een keer moeilijker spelen.
Daarvoor moet je heel ver inzoomen bij het maken van de fotos. Dan kun je misschien de
plek alleen nog maar herkennen aan een plekje op de vloer of het hoekje van een fotolijst.
Spekjes pionieren
Stanley houdt van heel erg van dingen die écht met scouting te maken hebben. De
oudere Scouts maken soms hele grote dingen van houten palen en touw, dat heet
pionieren. De Bevers kunnen dit ook, maar dan in het klein. Met tandenstokers en
mini-marshmallows (of satéprikkers en spekjes maar dat is wel iets moeilijker)
kunnen we allerlei leuke vormpjes maken. Misschien kennen jullie dit spelletje nog
wel, we doen het namelijk wel eens vaker bij de Bevers.
Door de tandenstokers in de marshmallows te steken kun je
bijvoorbeeld sterretjes of een egeltje maken. Je kunt vormpjes
plat op tafel maken maar ook de hoogte in en hele huizen of
bruggen bouwen:
Na afloop kun je je knutselwerk nog eens opeten ook!

Wat voor vormen heb je allemaal gemaakt? Je kunt het opschrijven, maar je kan er ook
een tekening van maken.

Binnen kamperen
Bas Bos woont niet voor niets zo dicht bij het bos. Het liefst is hij buiten aan het
kamperen. Maar thuis kun je ook prima kamperen hoor. Bouw thuis een hut,
bijvoorbeeld met dekens en lakens. Stoelen, bureaus of dozen werken prima als
tentpalen. Maak je hut lekker knus met kussens of fleece dekentjes.
Als je hut groot genoeg is kun je er misschien zelfs een nachtje in slapen. Als dat niet kan
kun je vragen of een nachtje in je eigen bed mag slapen maar wel met je slaapzak in
plaats van je dekens. Dan is het toch een beetje alsof je kampeert. Bas heeft nog een
goede tip om een kampvuurtje te maken waar je ook binnen van kunt genieten.
Kampvuur maken
Een kampvuurtje kun je ook binnen maken. Niet echt natuurlijk maar het is binnen toch al
warm. Teken vlammetjes op papier en knip ze uit. Je kunt rood papier gebruiken of wit
papier en het gewoon een beetje inkleuren. Boomstammetjes hebben we hieronder vast
neergelegd. Plak de vlammetjes op je boomstammetjes en je hebt een mooi kampvuurtje
voor bij je hut. Misschien kunnen jullie zelfs marshmallows kopen om te eten bij je
kampvuur.

Teken jezelf
De Bevers zijn in veel dingen hetzelfde. We zijn allemaal kinderen tussen 5 en 7
jaar oud. We hebben allemaal ogen, oren, haren en een neus. Maar er zijn
natuurlijk ook verschillen. Bijvoorbeeld de kleur van je ogen, of je hebt lang of kort
haar. Sommigen hebben ook iets wat ze extra bijzonder maakt, zoals een bril of
sproetjes. Hoe zie jij er uit en wat maakt jou bijzonder?

Op scouting dragen we ook altijd een das. De kleuren van de onze das zijn anders dan die
van alle andere scoutinggroepen. Weet jij hoe onze das er uit ziet, en kun je die om je nek
tekenen?

Dieren knutselen
Rebbel is normaal altijd het liefst buiten in het bos tussen haar dieren. Ze vindt
het maar niets om nu binnen te moeten zitten maar ze heeft een idee: ze knutselt
gewoon zelf diertjes van oude wc rollen. Als het jullie ondanks het hamsteren toch
gelukt is aan wc papier te komen kun je zo een slang of vlinder maken.

De slang: Voor de slang plak je met prit of lijm een velletje papier van je lievelingskleur
om de wc rol. Als je alleen wit papier hebt kun je natuurlijk je slang ook zelf versieren. Als
de lijm droog is, knip je de rol rondom open. Dit is best wel moeilijk, vraag om hulp als het
niet lukt. Daarna knip je een tongetje uit die je onderaan het hoofdje plakt. Als je geen
plakoogjes hebt kun je gewoon met een stift 2 oogjes tekenen.

De vlinder: de vlinder is iets makkelijker om te maken. Om mooie vleugels te krijgen kun
je een blaadje dubbelvouwen. Je hoeft maar aan een kant een vleugel te tekenen, als je
die uitknipt heb je 2 precies gelijke vleugels. Plak net als bij de slang een velletje gekleurd
papier om de wc rol, dit wordt het lijfje. Teken oogjes en een mondje op het lijfje en plak de
vleugels aan de andere kant. De antennes kun je maken van een doorgeknipt rietje of
anders door heel dun 2 strookjes papier uit te knippen. Vraag of iemand je kan helpen om
ze net zo mooi te krullen als op de foto.

We zijn heel benieuwd naar jullie knutsels. Stuur eens een fotootje, of neem een van je
knutsels mee naar Scouting de volgende keer.

Wat vind jij het leukste aan scouting?
Wat wij als leiding het aller leukste vinden aan scouting is dat de Bevers elke zaterdag
veel plezier hebben. Maar wat vinden de Bevers zelf eigenlijk het leukste?
Omcirkel wat je het leukste vind van bij de scouting zitten. We horen graag waarom je dat
hebt gekozen wanneer je ons je boekje laat zien. Het boekje mag je mee nemen de eerste
keer dat we allemaal weer naar scouting gaan.
Samen spelen
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In de natuur zijn
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Zomerkamp
Heb jij al een beetje zin in het zomerkamp? Wij wel al. We hebben al een mooie plek
gevonden waar wij op 1, 2 en 3 augustus ons zomerkamp gaan vieren. We gaan naar
scouting Sint Maarten in Valkenswaard. Hier kun je alvast zien hoe de blokhut eruit ziet:

Vraag eens of iemand mee op internet wil kijken wat er allemaal te doen is in
Valkenswaard. Op zomerkamp gaan we altijd een leuk uitstapje maken, kun je al raden
wat het wordt?
En nu nog een iets wat echt heel bijzonder is. Normaal is het thema van het zomerkamp
een groot geheim dat we pas verklappen als de zomervakantie begint. Maar voor deze
ene keer zullen we jullie een hint geven waarmee je er nu al achter kunt komen wat het
thema van het zomerkamp is. Welk plaatje hoort niet thuis in het volgende rijtje? Dat
plaatje is het thema van het zomerkamp.

