Vaardigheidsinsigne welpen ‘’Thuis’’ – Corona editie
Het insigne “Thuis” valt onder het activiteitengebied Identiteit. De
welpen laten zien dat ze thuis een handje mee kunnen helpen,
weten hoe je schoon leeft en dat er regels en afspraken zijn om
het leven soepel te laten verlopen. Zeker in de tijd waarin we nu
leven is dat van groot belang!

Beste welpen en hun ouders/verzorgers,
Omdat het natuurlijk ontzettend jammer is dat we even geen opkomst kunnen houden
elke zaterdag, brengen wij de opkomst naar jullie toe! Dit doen we met het insigne
‘’Thuis’’. Deze weken krijgen jullie ipv de opkomst dit insigne aangeboden. Voel je vooral
vrij in je creativiteit! Wat ook een leuk idee is, is om dit met broertjes/zusjes te doen!
Nu vragen jullie jezelf vast af wat jullie moeten doen om dit insigne te behalen, dat is het
volgende:
❖ Uit onderstaand schema kiezen jullie de opdrachten die jullie het leukst lijken. Elke
opdracht bestaat uit 3 niveaus, jullie mogen zelf bepalen welk niveau jullie kiezen.
Hoe hoger het niveau des te meer punten je voor de opdracht kunt behalen.
De bedoeling is dat jullie in ieder geval

10 punten verzamelen, voel je uiteraard

vrij tot meer!
❖ Als bewijs dat jullie de opdrachten hebben voltooid maken jullie een vlog, een
ander creatief filmpje of een leuke fotocollage waarin je laat zien wat je gedaan
hebt, en wat je ervan vond!
❖ De eerstvolgende opkomst krijgen jullie dan het welverdiende insigne.
Opdracht
1
Slaapkamer

Niveau 1 = 1 punt
Teken je eigen
droomslaapkamer
op een vel
papier. Kleur de
wensslaapkamer
in in jouw
favoriete kleuren.

Niveau 2 = 2 punten
Teken en ontwerp
jouw
droomslaapkamer.
Maak jouw
droomslaapkamer na
van karton.

Niveau 3 = 3 punten
Maak een
maquette van je
eigen slaapkamer.
Hiervoor moet je
een schaal weten
en dus rekenen.
Vraag je ouders
eventueel om hulp.

2
Dieren rond
het huis

3
Schoonmaken of
tuinieren

4
Regels en
afspraken

5
De weg van
huis naar
Scouting

Rond jouw huis
leven allemaal
dieren. Kijk om je
heen en kies er
zes uit, zoek er
plaatjes van die je
op een groot vel
papier plakt.

Rond jouw huis leven
allemaal
dieren. Kies er zes uit
en teken ze na op een
groot vel papier.

Rond jouw huis
leven allemaal
dieren. Kies er zes
uit en teken ze na.
Zoek ook nog
informatie over
hoe, waar en
hoeveel
van deze dieren er
leven in Nederland.
Schrijf deze
informatie bij de
tekeningen.
Een leuke en nette
tuin, wie wilt dat
nou niet?
Snoei de heg, maai
het gras, verzorg de
bloemetjes of
bedenk zelf iets
leuks!

Laat zien dat je je
Help thuis met
eigen kamer
schoonmaken van het
schoon kunt
huis.
houden. Maak je
Wat moet er allemaal
eigen bed op,
gebeuren in een
neem de kastjes
week?
af en stofzuig
bijvoorbeeld je
kamer. Zorg ook
dat de vuile was
elke dag in de
wasmand ligt.
Thuis gelden
Ook voor huisdieren
Bij Scouting zijn er
regels en
zijn er regels en
ook regels en
afspraken voor
afspraken. Teken jouw
afspraken.
jou. Welke regels
huisdier op een vel
Schrijf deze op op
en afspraken er
papier en schrijf er om
een vel papier.
gelden bij jou
heen welke regels er
Denk ook aan
thuis en ben je
zijn voor/over jouw
regels en afspraken
het eens met die
huisdier. Mag die op
die op kamp
regels/afspraken.
bed, wie geeft hem
gelden. Wat
Wat zou je anders
eten?
vind je eigenlijk van
willen?
Als je geen huisdier
de regels?
Houd er een goed hebt, bedenk dan wat
gesprek over
handige regels en
thuis.
afspraken zijn.
Teken de weg van Teken de weg van huis Teken de weg van
huis naar het
naar het
huis naar het
Scoutingclubhuis. Scoutingclubhuis Zet Scoutingclubhuis in
er herkenningspunten op een plattegrond.
zoals verkeerslichten
Hoeveel (kiloen oversteekplaatsen
)meter is het
bij.
ongeveer?

6
Vogels helpen

Maak een vetbol
voor de vogels
rond je huis,
zodat ze goed de
winter door
kunnen komen.

Maak een voederplank
voor de vogels rond je
huis, voer de vogels in
de winter.

Natuurlijk is het niet verplicht om mee te doen aan dit insigne,
desondanks is het een leuke bezigheid in deze gekke weken.
Wij zien graag al jullie creatieve opdrachten tegemoet,
wensen jullie veel plezier en hopen jullie gauw weer te zien
tijdens de opkomst!
Groetjes de leiding,
Sam, Ilona, Irene, Maarten, Pieter, Sil, Jade en Donovan.

Maak een
nestkastje voor de
vogels rond je
huis en hang deze
op. Wie weet komt
er wel
een vogel in
wonen!

