NOVEMBER 2020

Het nieuwe seizoen is gelukkig weer begonnen!
Om te beginnen hebben wij onze skills in
het parcour bouwen laten zien en hebben
we een flinke speurtocht gelopen. We
hebben de schat(kistjes) uiteindelijk kunnen vinden (en opeten) door het slot van
een vogelhuisje te kraken.
Ook wilde we naar de Hollandse Hoeve
gaan om daar geitjes te kunnen aaien,
helaas kon dat niet meer door gaan.
Maar daarom hebben wij een
'Kinderboerderij at home' gemaakt, en
een heul leuk filmpje met dierengeluiden
kunnen maken! Als knutselopkomst hebben we ons eigen stokpaardje gemaakt.
Intussen zijn we weer begonnen met een
nieuw insigne 'weer'. We zien jullie gauw
weer terug :)

13 september 2020
Deze opkomst hebben de
scouts hun vuurtechnieken
bijgespijkerd. We hebben
hout gehakt en verschillende
soorten vuren opgebouwd.
Om af te sluiten zijn er heerlijke pannenkoeken gebakken.

19 september 2020
Vandaag zijn we met de scouts
naar Kanoa geweest. Hier zijn
we begonnen met een touw parcours, hierbij kon je verschillende punten behalen door bijvoorbeeld een bel te raken of een
koprol in de touwen te doen. De
scouts hebben samen met de
leiding zo'n 600 punten gehaald.
Vervolgens hebben we een
mooie ronde gemaakt met de
kano's.

3 oktober 2020
Voor dierendag zijn de scouts begonnen aan een vogelhuisje. Deze hebben ze gemaakt van hout vanuit een
pallet. Ze mochten deze vervolgens
ook schilderen en vogels maken van
klei voor erin. Omdat dit toch best een
werk was, zijn de scouts hier meerdere opkomsten aan bezig geweest. De
vogelhuisjes zien er al mooi uit, maar
zijn helaas nog niet helemaal af.
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September
Na meerdere online opkomsten was
het eindelijk weer zover: een stam
opkomst bij het gebouw! Er stond
deze keer koken op vuur op het programma. Onder het genot van een
kopje tomatensoep uit blik mocht
iedereen in drie zinnen een samenvatting geven van de afgelopen
maanden in drie zinnen. Een eenling
gaf een samenvatting van de afgelopen 10 jaar. Daarna werd de groep
verdeeld in 2 teams: team vegetarisch falafelvriendje versus team dierenleed. Beide groepen moesten
spaghetti maken, waarbij de eerste
groep moest zorgen voor falafel balletjes en de tweede groep voor gehaktballetjes. De overige ingrediënten (groenten, saus, kruiden, e.d.)
werden verdeeld en mochten naar
eigen inzicht worden gebruikt. Team
vegetarisch falafelvriendje kookte
spaghetti, maakten falafel schijfjes,
gehakt en heel fijn gesneden groenten. Jury oordeel: de falafel schijfjes
waren heerlijk, maar de saus was erg
zuur. Team dierenleed ging voor een
lasagne van spaghetti met gehaktballen gevuld met salami en diverse
groenten. Jury oordeel: origineel idee
en lekkere gevulde gehaktballen. Als
toetje waren er nog pannenkoeken
met diverse toppings, zoals gebakken banaan, appel en suiker. Hierna
volgde het eindoordeel van de jury:
team dierenleed wint! Met een paar
potjes weerwolven werd deze gezellige avond afgesloten.

Oktober
De stamleden namen het in vier duo's tegen elkaar op tijdens Super Mario Party. Er werden 10 rondes gespeeld met na elke ronde een mini game. Tijdens de rondes en mini games konden er munten worden verdiend die je kon inwisselen bij Mario voor een ster. Bij
de mini games werden verschillende kwaliteiten van de stamleden op de proef gesteld. Zo
moesten ze hun evenwicht bewaren tijdens een hinkelparcours, hun snelheid en ruimtelijk
inzicht tonen, puzzelen, ballen werpen, gehurkt lopend een afstand overbruggen, hun
krachten tonen, etc. Aan het einde van ronde 10 had team Bowsette gewonnen, nou ja, dat
dachten ze zelf. Blijkbaar werden er na de 10 rondes nog sterren verdeeld waardoor team
Bowsette opeens derde was en team Luigi er met de winst vandoor ging.

