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Beste Welpen,

We hebben elkaar nu al drie weken niet meer gezien door het virus wat momenteel 
heerst. Met het plotselinge thuis moeten blijven zal jullie dagelijkse leven 
waarschijnlijk net als dat van de leiding flink veranderd zijn. Zo zullen jullie voorlopig 
niet naar school (en helaas ook scouting) gaan en zal het een stuk lastiger zijn met 
vriendjes af te spreken.

Met de leiding werken en studeren wij momenteel allemaal vanuit huis, op Oe na. 
Een laboratorium in zijn slaapkamer bleek geen optie te zijn. Ook Rikki-Tikki-Tavi 
is weer in Nederland, doordat zijn stage tijdelijk op stop is gezet. Met de leiding 
spreken wij elkaar gelukkig regelmatig online, vrijdagavond hebben we zelfs met 
z’n allen games gespeeld.

Toch missen wij de opkomsten, en vooral jullie, wel. Om jullie tot een beetje het 
Scouting gevoel mee te kunnen geven hebben wij insignes voor jullie voorbereid 
die jullie vanuit huis kunnen doen. Om te beginnen twee insignes, bestaande uit zes 
opdrachten. Elke week sturen we van beide insignes twee van de zes opdrachten.

Je kunt ervoor kiezen aan beide insignes te werken, of aan één tegelijkertijd. De 
opdrachten hoeven ook niet binnen een week af, maar als je je best doet kun je in 
drie weken tijd dus één of zelfs twee insignes verdienen.

Als jullie vragen over de opdrachten hebben kunnen jullie altijd ons door-de-weeks via 
Skype een berichtje sturen, dan kunnen we  alleen mogelijk niet direct antwoorden. 
Op zaterdag tussen 10:00 en 12:00 zullen we sowieso beschikbaar zijn via Skype 
en kan er eventueel ook gebeld worden. Kijk per opdracht even bij welke leiding je 
dan moet zijn, zie daarvoor de volgende pagina. De contactgegevens van de leiding 
zijn op pagina 4 te vinden. Wij kunnen dan kijken of de opdracht goed genoeg 
is uitgevoerd en nog eventuele verbeteringen doorgeven. We gaan er wel vanuit 
dat als jullie een opdracht kiezen er ook echt je best voor zullen doen. Misschien 
kunnen we wat van het gemaakte werk later ophangen in de Hoop?

Opdrachten die afgerond zijn kunnen uiteindelijk via de mail of Skype naar ons 
gestuurd worden (welpen@argo8.nl). Voor de meeste opdrachten zal gelden dat je 
een foto van het eindresultaat naar ons kan sturen. Voor opdrachten waarbij je moet 
schrijven kan je zelf kiezen of je dit op de computer doet of een duidelijke foto van 
maakt van wat je hebt geschreven.

Iedere maandagavond zullen wij de nieuwe opdrachten van het insigne met jullie 
delen. Hierbij de eerste twee voor de eerste twee insignes: ‘Thuis-insigne’ en ‘Kunst-
insigne’. Veel plezier!

Groeten,

Chil, Bagheera, Oe, Rikki-Tikki-Tavi, Mor en Ikki 2



Insigne Begeleider
30 t/m 6 april Thuis 1&2

Kunst1&2
Chil
Bagheera

6 t/m 13 april Thuis 3&4
Kunst 3&4

Oe
Rikki-Tikki-Tavi

13 t/m 20 april Thuis 5&6
Kunst 5&6

Mor
Ikki

20 t/m 27 april Cultuur 1&2
Kook 1&2

Chil
Bagheera

27 t/m 4 mei Cultuur 3&4
Kook 3&4

Oe
Rikki-Tikki-Tavi

4 t/m 11 mei Cultuur 5&6
Kook 5&6

Mor
Ikki

11 t/m 18 mei 100 jaar Welpen 1&2
Wereld 1&2

Chil
Bagheera

18 t/m 25 mei 100 jaar Welpen 3&4
Wereld 3&4

Oe
Rikki-Tikki-Tavi

25 t/m 1 juni 100 jaar Welpen 5&6
Wereld 5&6

Mor
Ikki
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Chil
Mail:   erik@argo8.nl
Skype: childewouw@outlook.com

Bagheera
Mail:   victor@argo8.nl
Skype: victorkoot@gmail.com

Oe
Mail:   brian@argo8.nl
Skype: b.bulk@hotmail.com

Rikki-Tikki-Tavi
Mail:   thijs@argo8.nl
Skype: thijs.fransen@outlook.com

Mor
Mail:   bram@argo8.nl
Skype: bramkamps1999@gmail.com

Ikki
Mail:   max@argo8.nl
Skype: ikkihetstekelvarken@outlook.com
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1.   Hoe zou jouw droom slaapkamer eruit zien? Misschien een geheime speelplek? 
Of een hoogslaper met glijbaan? Of ben je al helemaal tevreden?

a. Maak een tekening van die slaapkamer, gezien vanuit de deuropening. Maak 
eerst een schets met potlood, vul deze daarna in met kleurpotloden en maak het 
eventueel af met een fineliner. Maak een foto hiervan.

b. Maak om de slaapkamer tot leven te wekken een maquette. Dat is een 
schaalmodel zoals architecten die vaak gebruiken. Hier kun je karton voor gebruiken 
en bijvoorbeeld een schoenendoos. Met plakband of lijm en gevouwen randjes kun 
je een bed, bureau etc. in elkaar knutselen. Dikker karton blijft wat beter overeind 
staan. Je zou er zelfs een kijkdoos van kunnen maken! Maak een foto hiervan.

2. In een huis wordt flink geleefd, zeker nu we meer binnen blijven dan normaal. 
Om het huis leefbaar te houden zal er regelmatig schoongemaakt en opgeruimd 
moeten worden. Hoe langer je dat niet doet, hoe meer werk het wordt!

a. Ruim je eigen kamer eens extra goed op. Oude kleding in de wasmand, speelgoed 
op de goede plek en je bed opgemaakt. Door het op te ruimen, of zelfs iets anders 
in te delen, kan het als een hele nieuwe kamer voelen! Maak foto’s of een filmpje 
hiervan.

b. Help je ouders met één of meer klusjes in het huis. Bijvoorbeeld bij de was doen, 
weet je eigenlijk hoe je een T-shirt goed vouwt? Of bij het stofzuigen, afwassen of 
de WC schoonmaken. Maak een filmpje of een verslagje hiervan.
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3. Rond het clubhuis en jouw huis leven allemaal dieren. Misschien heb je wel een 
huisdier, of kippen in de tuin? Maar ook als je deze niet hebt zal je zien dat er van 
alles leeft – kijk maar eens tussen wat planten of onder een steen.

a. Ga op zoek naar zes verschillende dieren, in het huis, de tuin, het balkon etc. 
Maak van deze dieren een tekening. Of maak van dichtbij foto’s van deze dieren en 
maak er een fotocollage van.

b. Zoek op het internet of in boeken informatie op over een of meer van deze dieren 
en maak hier een klein verslagje van. Denk daarbij aan:
• Hoe beschermen deze dieren zich tegen vijanden?
• Wat eten deze dieren?
• Waar kun je deze dieren vooral vinden?
• Hoe zeldzaam zijn ze?
• Leuke feitjes over de dieren

4. Thuis, op school en op Scouting zijn er allemaal regels waar je je aan zal moeten 
houden. Dat is niet altijd even leuk, maar ze zijn er vaak om goede redenen.

a. Probeer zoveel mogelijk van deze regels op papier te zetten. Deel ze in met de 
categorieën: school, thuis, Scouting, zomerkamp.

b. Vul de regels die voor Scouting en het zomerkamp gelden aan met de reden 
waarom jij denkt dat de regel bestaat.

c. Kijk tot slot nog eens naar de regels van het zomerkamp. Weet jij een aantal 
regels die je zou willen vervangen door een betere regel? Wat zou die regel dan 
zijn en waarom zou die beter zijn? Ben je nog nooit meegegaan op kamp, gebruik 
dan de Scouting regels.
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5. Als een echte scout weet je altijd de weg te vinden, zelfs als de weg wèg is! Maar 
hoe goed weet jij de weg nog te herinneren? 

a. Teken de weg van huis naar ons clubhuis ‘de Hoop’ of het eiland.

b. Zet er herkenningspunten zoals verkeerslichten en oversteekplaatsen bij. 

c. Hoeveel (kilo)meter is de totale route, denk je? 

6. Nu wij allemaal zoveel mogelijk binnen zitten hebben de beesten rond ons huis 
alle rust en vrijheid. Hierdoor kan het best zijn dat je dieren rond je huis ziet die 
normaal alleen in het bos te vinden zijn.

a. Tel voor 15 minuten lang hoeveel vogels er in je tuin langskomen.

b. Hoeveel verschillende soorten heb je gezien? En welke?

c. Probeer een scherpe foto te maken van de mooiste vogel die je hebt gezien.



1. De poppenkast is al heel oud, zelfs in de middeleeuwen bestond dit al! Je kunt er 
verhalen mee vertellen en tot leven brengen.

a. Maak zelf twee (of meer) poppenkast poppen. Een poppenkast pop kun je op 
verschillende manieren maken:

i. Je kunt een pollepel als basis gebruiken en die versieren met stof en stiften of 
verf. 
ii. Een oude sok kan ook als basis dienen, daar kun je hand goed in en met wat 
ogen en een hoofddeksel lijkt het al snel ergens op!
iii. Voor de mooiste poppen heb je papier-maché nodig.
Maak hier een foto van

b. Door een doek op te hangen, of achter een verhoging te zitten kun je nu een 
voorstelling houden. Het verhaal kan vaak heel simpel zijn, het belangrijkste is dat 
de poppen zelf erg leuk zijn om te zien. Maak hier een filmpje van

2. Als je schildert dan kun je, net als schrijven en vertellen, iets wat je in je hoofd 
hebt proberen te delen met anderen. Dat kan een realistische voorstelling zijn, maar 
ook abstracte kleurenpatronen die de bekijker zelf zijn fantasie laat gebruiken. Maak 
voor deze opdracht een schilderij aan de hand van een van deze korte fragmenten:

a. Bagheera de panter sloop stilletjes door de dichtbegroeide jungle. Het was een 
bloedhete dag en de lucht was vol met geluiden van insecten. In de verte klonk 
het geluid van een waterval. Hij was op jacht en volgde het spoor van een hert. 
De nabij gelegen ruïne van een verloren beschaving, nauwelijks zichtbaar door de 
dichtbegroeide vanen, maakte hem ongemakkelijk – dat was het gebied van de 
apen. Maak hier een foto van.

b. Chil de wouw, vloog hoog boven de jungle. Het beloofde een prachtige dag te 
worden. De zon was nog maar net verschenen en prikte al door de ochtenddauw. 
Een groot deel van de jungle was nu nog verborgen onder de mist, al stak de 
ruïne van een eeuwenoude tempel er zoals altijd bovenuit. De nachtdieren hadden 
zich inmiddels teruggetrokken en langzaamaan brachten de geluiden van allerlei 
soorten vogels de wereld tot leven. Maak hier een foto van.
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3. De Hoop is het clubhuis van de Welpen, en dat kunnen we ook goed laten zien 
met versieringen. Veel van de knutselwerken die nu in de Hoop staan zijn nog van 
Welpen die inmiddels al zijn overgevlogen. Hoog tijd dat wij jullie creativiteit in de 
Hoop terug laten komen!

a. Maak een van de onderstaande versieringen en zorg dat deze past bij het 
Welpenthema (denk aan Jungleboek).

• Een tekening van alle leiding als hun Jungleboek dieren bij elkaar. Dat zijn dus 
Chil (wauw), Bagheera (panter), Ikki (stekelvarken), Oe (schildpad), Rikki-Tikki-Tavi 
(mangoest) en Mor (pauw). Denk je ook aan Hathi (olifant) en Mang (vleermuis) en 
de koks Mika (meeuw) en Ottilius (octopus)?
• Maak van karton een ‘Nest’ schild en versier deze met gekleurd papier. Dit schild 
kun je in de Hoop ophangen als vertegenwoordiging van je Nest. Gebruik daarom 
zoveel mogelijk de kleur die bij jouw Nest hoort.
• Maak van klei of papier maché een beeldje die past in het Jungleboek thema. Je 
kan een dier maken, of iets wat de Hoop meer als een jungle doet aanvoelen, zoals 
een boom met lianen.
b. Bedenk waar jij denkt dat je jouw kunstwerk het beste kan neerzetten.

4. Er zijn veel manieren om een leuk kunstwerk te maken. Ook met behulp van 
materialen waar je zo snel niet aan zou denken.

a. Maak twee ‘aardappelstempels’. Daar heb je het volgende voor nodig: Een 
aardappel (uiteraard), een mesje, verf, papier, keukenpapier en eventueel een 
koekvormpje. 
• Bedenk wat voor vorm je wilt maken.
• Snijd de aardappel doormidden, let op je vingers!
• Hierna kan je een vormpje op de gele kant van de aardappel tekenen of een 
koekvormpje kiezen. 
• Snijd om de randjes van het vormpje en haal de randjes van de aardappel af. Veeg 
de stempel droog met het keukenpapier, zodat er geen extra vocht bij de verf komt. 
• Hierna kan je de stempel in de verf doen of je kan de verf met een kwastje op de 
stempel doen. Druk de stempel stevig op het papier en je hebt een mooie afdruk 
van je vormpje. 

b. Als je het moeilijk vindt, staan er best veel filmpjes op internet van hoe je een 
aardappelstempel moet maken. In onderstaande link vind je een duidelijk filmpje, 
maar kijk wel of je zelf een leuker vormpje kan verzinnen:    
   
   https://www.youtube.com/watch?v=iKW2fxnJd9Y
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5. Kunst is er om te delen. Maar helaas moet momenteel iedereen zoveel mogelijk 
binnen blijven. Wie kan jij nu allemaal niet zien? Je beste vriend, je oma en opa, 
tante of neef?

a. Schrijf een kaart naar de persoon die jij nu veel mist en niet kan zien.
b. Versier deze kaart met bijvoorbeeld stift en knipsels van een magazine.
c. En doe deze op de bus. Vergeet de postzegel niet!

6. Omdat je thuis zit betekend dat niet dat je er niet geweldig uit mag zien. Laat je 
zelf van je beste kant zien door je eigen T-Shirt design te maken. Zodat je thuis er 
ook ‘fabeltastisch’ eruit ziet.

a. Kijk of je in de kast nog een oud T-shirt hebt liggen, of misschien een klus T-shirt 
van een familie lid. Heb je dit niet, teken dan een T-shirt op een groot wit vel.

b. Versier je T-shirt met bijvoorbeeld stift en glitters maar verf kan ook. 

c.Trek je eigen ‘fabeltastische’ T-shirt aan en laat hiervan een foto maken, in één 
van je beste ‘fabeltastische’ poses.


