Installatieboekje

WELPEN OPENINGSLIED
Yalahi
We zijn weer in de jungle
We gaan op avontuur
Doen supergave dingen
Iets anders ieder uur
Slingeren aan lianen
Trotseren de rivier
Speuren door de jungle
Zijn vriend van mens en dier
Yalahi!

WELPEN SLUITINGSLIED
We verlaten nu de jungle,
maar komen zeker terug
Yalahi!

Welpen
Scoga - Scouting Gaanderen
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Een kompas kun je gebruiken om het noorden te vinden.
De wijzer met het rode stipje van je kompas wijst namelijk
altijd naar het noorden!
(hou het kompas wel goed vlak, of leg het op de grond)
Als je geen kompas hebt en wel een
horloge met wijzers: als de kleine wijzer
naar de zon wijst, wijst de 12
ongeveer naar het zuiden.
Dan moet de zon natuurlijk wel
schijnen…

welk woord staat hier?

en hier?

2 x noord

2 x NW

2 x oost, 1 x zuid

1 x ZO

3 x west

1 x ZW

2 x zuid, 1 x west

2 x ZO

2 x noord

2 x NO

2 x oost, 3 x zuid

1 x NW

1x noord, 2 x oost

3 x ZW

3 x west, 1 x noord

oost

SCOUTING
Welpen zijn jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar oud.
Ze spelen in de jungle.
Bij scouting zijn nog veel meer groepen kinderen van
verschillende leeftijden.
Bij Scouting Gaanderen hebben we:
Bevers:
5/6 jaar
Welpen:
7 tot 11 jaar
Scouts:
11 tot 15 jaar
Explorers:
15 tot 18 jaar
Roverscouts:
18 tot 21 jaar
Stam+:
vanaf 21 jaar

Schootsteek

Scouting is bedacht door
Baden Powell in 1907.
Eerst was er alleen maar scouting
voor jongens, maar meisjesgroepen
volgen al snel. Er zijn
scoutinggroepen in heel veel
verschillende landen. Wereldwijd
telt Scouting 32 miljoen leden!
De meeste scoutinggroepen dragen een uniform.
Bij Scouting Gaanderen hebben we gekozen voor een
t-shirt, een trui en een spijkerbroek: lekker makkelijk!

Achtknoop

Lukken de knopen een beetje?
Maak dan van houten stokjes (grote saté-prikkers) een mooi
bouwwerk, bijvoorbeeld een toren, of een kampkeuken. Dit
noemen we pionieren.

Kijk voor meer informatie over scouting eens op de website
van Scouting Nederland: www.scouting.nl.
Voor informatie over onze eigen activiteiten kun je terecht
op onze website www.scoga.nl of op
facebook.com/scoutinggaanderen.

KNOPEN

Wet en belofte:

Een welp kan de touwtjes best aan elkaar knopen!
De volgende knopen zou je moeten kennen….

Welpen hebben natuurlijk ook spelregels. Die staan in
de “welpenwet”:

Lukt het niet meteen?
Gewoon blijven oefenen, en goed kijken!

De Welpenwet:
Een welp speelt samen
met anderen in de jungle.
Een welp is eerlijk, vriendelijk,
en zet door
Een welp zorgt goed voor de natuur.

Platte knoop

BELOFTE VOOR WELPEN
Ik beloof mijn best te doen
Een goede welp te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan
En me te houden aan de Welpenwet.
Jullie kunnen op me rekenen.

Mastworp

Installatie:
Als je geïnstalleerd wordt, beloof je om je best te doen
een goede welp te zijn.
Je krijgt dan het welpen-teken op je trui.

