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Star Wars
We moesten vragen maken voor zo
genaamde star wars mensen

Levend Stratego.
Op een kaartje staan namen of woorden. Er
strijden 2 teams tegen elkaar. Op dat kaartje
staat één woord in het blauw dat ben jij dan,
en woorden in het zwart die jij kan verslaan.
En de woorden in het rood staan kunnen dan
jouw verslaan.
Als je dan niet heb gewonnen dan lever jij het
kaartje in dan heeft de ander gewonnen.
Louk, Sarah en Jort

Super leuken en slimme vragen. Bijvoorbeeld: waar gaat de nieuwe star
wars film over en heb je wel eens met
iemand van star wars verkering gehad.
Iedereen moest deze vragen beantwoorden.
Quincy, Lars en Mario

Speurtocht met de Scouts.
We gingen in groepjes, en toen kregen
we een kaart van ‘s-Gravenpolder.
Toen moesten we voorwerpen zoeken
die er niet hoorden en daar moesten
we foto’s bij zoeken en het letter opschrijven. Het woord was “MAST
WORP”
Wessel, Jenthe en Evy

Vormgeving:
Website:

Sebastiaan van Delft
www.voortrappers.nl

Voor vragen over “Leden knipsels” en het inleveren van je stukje kun je mailen naar:
nieuwsbrief@voortrappers.nl

In de afgelopen tijd hebben we weer heel
veel leuke dingen gedaan.
We hebben gekookt met een Black box, dat
betekent dat je een doos kreeg met ingrediënten en daar moest je dan iets van maken.
We hebben ook een foto-tocht gedaan, we
moesten in groepjes naar de foto locatie
toe, daar lag iets wat er niet thuis hoort in
de natuur. Daaruit kwam uiteindelijk een
woord.
We hebben ook nog het spel “Wie is de
Mol” gedaan. We moesten daarvoor o.a. de
juiste posten zoeken, een doolhof en lopende A.
En als laatst hebben we ook nog tegeltjes
gemaakt voor het zevenhonderd jarige bestaan van ‘s-Gravenpolder.
En we hebben ook nog nagedacht wat we
als scouts gaan doen.
Groetjes
Scouts

We hebben weer is wat gedaan bij de explo’s te beginnen met afscheid nemen van Kees
als onze voorzitter en een nieuwe te verwelkomen. Wel jammer dat deze geen nepbaard
achter in de kast heeft liggen. Dus voor Kees hebben we een schitterend vaarwel spandoek
gemaakt. En daarbij was Kees niet de enige waar we gedag tegen hebben gezegd, maar
we hadden geen zin om ook nog eens een spandoek te maken voor onze mede explo Meike. In tegenstelling hebben we dus gezellig een middag bordspellen gespeeld en zijn we er
achter gekomen dat je veel te veel geld kunt verdienen aan kinderen in levensweg.
Naast dit al hebben we nog wel ons best gedaan om ook iets te bouwen dus we zijn aan de
slag gegaan met ons verhoogde vuur hier waren gedeelde mening over vanwege weersvoorspellingen. Bij dit vuur waren tevens ook uitstekende pannenkoeken gebakken. Dit was
alleen niet op het vuur. die van het vuur waren zo goed als niet te eten. Het was werkelijk
vloeibaar deeg met appel en suiker. Je kunt het niet in woorden beschrijven hoe slecht ze
waren. Hoe dan ook we hebben aan het einde hebben we lekker in de regen bij het vuur
kunnen zitten.
En aan het einde van dit al hebben we nog ons best gedaan om een aantal chique tegels te
maken voor op de zijde van het dorpshuis. De tegels waren echt magnifieke. Volgens ons,
dus niet met heel veel verstand van dit soort kunstzinnige dingen. Het is in ieder geval weer
gezellig geweest en binnenkort zullen we zorgen dat de vereniging een mooi promotie filmpje zal hebben.

