
 

  

Leden 

Willeke, Nikki, Jasper, Bram, Noud, Lars, 

Jesse, Ravi, Sascha, Thieme, Thijn, Ruben, 

Bram, Lisa, Jebb, Nicky 
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Bram B: … dat we spelletjes doen en we daar heel veel 

van kunnen leren. 

Lars: …  cupcakes maken! 

Thijs: …  de verjaardagen vieren van de leiding. 

Bram H: … vuur maken. 

Ravi: …  feestjes vieren! 

Jebb: …  buiten in de bomen klimmen. 

Jasper: …  dat we naar de brandweer gaan. 

Jesse: …  dat we naar de brandweer gaan. 

Thieme: …  de spelletjes die we altijd doen! 

Ruben: …  de spelletjes die we altijd doen. 

Noud: …  dat we buiten in de bomen mogen klimmen. 

Lisa: … alles wel we doen daar veel verschillende 

dingen zoals cakejes bakken, buiten spelen en 

spelletjes ik kon geen keuze maken vind alles leuk! 

 

Het leukste aan 
de bevers vind ik... 

Willeke: Ik vind veel dingen leuk, maar een 
programma met een verhaal en rode draad 
prikkelt mij wel. Ook vindt ik het leuk om te 
werken met de themafiguren van Hotsjitonia. 
 
Sascha: Ik vind het het leukst om drama 
lessen opkomsten te bedenken en uit te 
voeren. 
 
Nicky: Ik vind het het leukst om dingen te 
bedenken die echt met scouting te maken 
hebben zoals lekker kampvuur maken met de 
kinderen en daar iedere keer wat anders op 
te koken. Maar bos opkomsten vind ik ook 
erg leuk met de kinderen te doen. De sociale 
dingen zoals brandweer bezoeken en de 
beverdoedag organiseren vind ik ook erg leuk 
om te doen. 
 

Het leukste aan 
leiding geven aan de 

bevers vind ik... 
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Het ouder-kindweekend is een dag waarbij één van de ouders 
mee mag naar scouting. 
 
We begonnen ons weekend met het installeren van onze nieuwe 
bevers, dit waren er behoorlijk wat want we hadden er nog maar 
drie overgehouden van de vorige groep! Nadat alle bevers 
geïnstalleerd waren mochten ze over de indianenbrug nu waren 
ze een echte bever. 
 
Daarna werden de kinderen met hun ouders in groepjes 
geplaatst en kregen een speurtocht met verschillende 
routetechnieken. Zo kwamen de foto route, knoop route, smiley 
route en bolletjepijltje route allemaal voorbij. 
 
 

Ouder-kindweekend 

Tijdens de tocht waren er ook verschillende foto opdrachten die moesten worden uitgevoerd en opgestuurd 
naar de leiding. ’s Middags hebben we met de hele groep de foto’s bekeken! De foto´s waren erg goed 
gelukt. 
 
Bij terugkomst had de hulpleiding (bedankt!) al kampvuur gemaakt, want we hadden allemaal al flink trek. 
We hadden heerlijk soep boven het kampvuur gemaakt en broodjes knak.  
 
´s Middags hebben de ouders tegen de kinderen levend stratego gedaan. Ze moesten daarbij de vlag 
zoeken van de tegenpartij. Wie er precies gewonnen had weten we niet meer, maar ze vonden allemaal 
super leuk! Helaas kwam de dag al bijna tot z’n einde, maar we konden gelukkig nog even de foto’s kijken. 
De kinderen gingen nog lekker marshmallows roosteren op het kampvuur (de ouders werden getrakteerd 
door de kinderen) en het was alweer tijd om deze leuke dag af te sluiten. 
 


