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Wat is belangrijk bij het openen? 

 
• Stilstaan en stil zijn 

 

• Dat je stil bent. Dat je met de voeten tegen 
elkaar aan staat. Dat je je handen uit je 
zakken hebt. Dat je blouse in je broek zit en 
borstvakjes dicht zitten. Dat je serieus bent 
en niet lacht. Luistert naar de leiding. 
 

• Dat je stil bent en 2 vingers omhoog doet. 
  

• De groepsaluut 
 Heb je op school wel eens 

iets over scouting verteld? 
Wat zeg je dan? 
 
De welpen zeggen wel eens iets op 
school over de welpen. Dat doen ze 
niet allemaal. Wat vertellen sommige 
van de welpen dan over scouting? 
 

• Over de leuke weekendjes en 
kampen. Ik vertel dat we veel 
buiten spelen en leuke 
spelletjes doen.  
 

• Wat we gedaan hebben zoals 
de grote stormbaan. 
 

• Vooral over kamp en de leuke 
dingen. Op maandag tijdens 
het kringgesprek mogen we 
wel eens vertellen. Dan vertel 
ik vaak over scouting. 
 

• Dat het leuk is!! 
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Dat is voor ons als leiding fijn om te weten! 
Het lijkt erop dat we de laatste weken goed 
bezig zijn. Op facebook hebben jullie de 
laatste maand al wat activiteiten gezien die op 
de wensenlijst staan! 
 

• Met het zakmes leren omgaan. 

• Heel veel 

• Om eten te zoeken in de natuur, wat je 
wel en niet kan eten, hoe je dit warm 
moet maken etc. Overleven in de natuur 
en ook hoe een bed te maken. 

• Knopen leren en over de sloot heen 
springen.  

• Insigne journalist halen. 

• Vaker pionieren  

• Zelf klimparcours maken 

• Niks 

• Over stroom 

• De knopen, bruggen bouwen en forten 
maken 

• Beter leren klimmen, beter leren 

knopen, beter leren navigeren 

 

Wat is het leukste om te doen bij Uotha? 

• Klimmen met zekering 

• Met zenden andere groepen maken en oven maken met 
pizza erin 

• Creatieve dingen 

• Dingen bouwen en vuur steken 

• Oventjes maken in het zand en te klimmen. 

• Britse bulldog Vuurtje stoken  

• Vuur maken en knopen maken 

• Meer knopen leren 

• Levend stratego en Brits bulldog.  Oh nee....kamp 
natuurlijk. 

 

Wat wil je nog leren bij de welpen? 

 


