Thuisopkomsten Bevers Dr Ariensgroep

Vinden jullie het ook zo jammer dat we niet naar scouting kunnen? Om ervoor te zorgen dat
we ons niet hoeven te vervelen, hebben de bewoners van Hotsjietonia opdrachten voor
jullie bedacht. Het zou leuk zijn als jullie ons op de hoogte houden van wat jullie doen.
Spelregels:
-

Foto’s/video’s van de opdrachten plaatsen op de app op zaterdag tussen 10.00 en
12.00. (Onze opkomsttijden dus)
Probeer niet alles in één week te doen, verspreidt de opdrachten over de weken.
Als je van alle bewoners minimaal 1 opdracht hebt gedaan, krijg je een verrassing
als we weer beginnen met de opkomsten.
Doe je best en vooral veel plezier!!!!

Michael, Dillan, Natalie en Sabine

Hotsjietoniaverhaal
Alle bewoners van Hotsjietonia zijn in rep en roer! Er is een virus uitgebroken en
de dorpsbewoners moeten daardoor binnen blijven. Net als de bevers, die nu thuis
moeten blijven van school. Het virus heet Coronavirus en is erg besmettelijk voor alle
mensen. Besmettelijk betekent dat als je dicht in de buurt van elkaar bent, je allebei
ziek kan worden. Sterre Stroom zegt: ‘Dat virus komt uit een ver land, aan de
andere kant van de wereld. Maar omdat het zo besmettelijk is, is het ook in alle
andere landen gekomen. Alsof hij een wereldreis heeft gemaakt!’. Steven Stroom
vindt het eigenlijk wel interessant en zegt: ‘Ik zou ook wel een wereldreis willen
maken!’.
‘Dat is ongezellig, dan komt er niemand meer thee drinken bij’, denkt Noa. Ze belt
naar Rozemarijn en zij dacht precies hetzelfde. ‘Ik had zelfs al een appeltaart
gebakken’, zucht Rozemarijn. ‘Wat is dit saai he…’. Gelukkig weten Noa en
Rozemarijn dat het heel belangrijk is om binnen te blijven, omdat anders misschien
alle bewoners van Hotsjietonia ziek worden en dat zou wel heel vervelend zijn. Van
dit virus ga je namelijk hoesten en krijg je hoge koorts.
Gelukkig kan Professor Plof helpen met dit probleem! Hij is samen met professors van
de hele wereld op zoek naar een medicijn, zodat niemand meer ziek wordt. Al drie
weken is Professor Plof in zijn laboratorium aan het onderzoeken welk medicijn het
beste werkt. Hij mixt poedertjes en drankjes en hij heeft een pannetje op het vuur
staan. Maar helaas duurt dat nog wel even voor het medicijn klaar is.
Er klinkt ineens een grote knal en iedereen uit Hotsjietonia haast zich naar het dorps
-plein. Waar komt die knal vandaan? ‘Toch niet weer bij Plof hè?’ zucht Stanley.
Maar jawel, Professor Plof komt naar buiten. ‘Het is zo moeilijk om een goed medicijn
te vinden! En nou is ook nog mijn laboratorium ontploft.’ Zucht Plof. ‘Wat je wel kan
doen, is zoveel mogelijk je handen wassen! En natuurlijk uit de buurt blijven van andere kinderen, dus geen knuffels en handen schudden. Daarom zijn nu ook alle scholen en scouting gesloten’ Zegt Professor Plof. Stuiter heeft ook wel een handig idee,
om elkaar met de ellebogen aan te tikken. Of zelfs een box te geven met je voeten!
Stuiter denkt diep na… en ineens roept hij: ‘Maar, hoe zit dat met de bevers dan?
Kunnen zij de komende weken niet naar scouting?! Dat is ook stom!’ Samen met alle
dorpsbewoners bedenken zij opdrachten, die de bevers de komende week thuis kunnen doen. En voorlopig blijven Stuiter, Stanley Stekker, Bas Bos, Rebbel, Steven &Sterre
Stroom, Noa, Rozemarijn, Professor Plof, Keet & Fleur Kleur lekker binnen…

Bever openingslied:

Opdracht opening:
Stuur een filmpje waarin je in jouw scoutinguniform met das het openingslied zingt. Misschien
vind je in huis mensen met wie je een kring kan maken.
Hieronder vind je een link van hoe het lied gezongen wordt:
https://www.youtube.com/watch?v=gc8Ad_FYHaU

Opdracht Rebbel: spelletjes spelen
1. Knip het memoryspel van Hotsjietonia netjes uit. Speel het memoryspel met iemand
in jouw gezin. Je moet de juiste huiskamer bij de juiste persoon zien te vinden. Je
vindt het memoryspel in jouw tasje.
2. We spelen online Hotsjietonia-bingo. Je krijgt over de app nog te horen wanneer en
hoe we dit gaan doen. Je vindt de bingo-kaart in jouw tasje.

Stuiter

Opdracht Stuiter: verbinden:
Nodig: rolletje verband of wc-papier.
Stuiter is benieuwd of jij hem kan helpen als hij zich pijn heeft gedaan. Kun jij bij papa of
mama het verband aanleggen?

Opdracht Stanley:
Opdracht 1: Je gaat de platte knoop oefenen. Nodig uit het tasje: dropveters.

-

Bekijk het filmpje hoe je de platte knoop maakt.
https://www.youtube.com/watch?v=UWHcsNLW5pw
Maak de platte knoop met de dropveters.
Is het je gelukt? Stuur hier dan een filmpje van op de Bever-app. Als de leiding het goedkeurt,
mag je de dropveters opeten! Doe je best!

Opdracht 2: Minipionieren
Nodig uit het tasje: Satéprikkers en spekjes.
Opdracht: Probeer iets te ‘pionieren’ van satéprikkers en spekjes.
Stap 1: Maak van 3 satéprikkers een driehoek. Verbindt de stokjes door middel van de spekjes. De
langere spekjes moet je even doormidden doen.
Stap 2: Maak van de driehoek een piramide door stokjes toe te voegen.
Stap 3: Breid je bouwwerk verder uit.
Zie hieronder een aantal voorbeelden.

Opdracht Sterre: We gaan op wereldreis!
- Ga naar maps.google.nl
- Typ in de zoekbalk 1 van de onderstaande plaatsen in.
- Sleep het gele poppetje rechtsonder in het scherm naar de juiste locatie. Als je daar
rond kijkt, kan je de vraag beantwoorden. Stuur de antwoorden op de vragen op de
app naar 1 van de leiding (let op; niet op de ouder-app, dan verklap je de antwoorden
al).
Locatie:
Eiffeltoren Parijs. Sleep het mannetje naar
Vraag: Welke kermisattractie zie je vlak bij
e
de Eiffeltoren zelf. Ga naar de 2 verdieping het water van Palais de Chaillot?
en loop een rondje. Geniet van het uitzicht!
Vrijheidsbeeld New York. Sleep het
Vraag: Wat hangt er aan een paal aan het
mannetje naar een plek achter het
einde van het straatje achter het
vrijheidsbeeld.
Vrijheidsbeeld?
Toren van Pisa. Sleep het mannetje tot
Vraag: Welk jaartal staat er naast 1 van de
precies op de toren.
grote klokken op de toren?
Londen Eye. Sleep het mannetje tot vlak
Vraag: Wat is ‘Londen Eye’ precies?
naast ‘Londen Eye’.
Ga naar Egypte. Zoek of je een piramide
Opdracht: maak een foto/screenshot van de
kan vinden.
piramide die je gevonden hebt.

Opdracht Keet Kleur:
1. Hou je van kunst? Dan kan je op bezoek gaan in het Rijksmuseum. Ga naar
onderstaande link. Je kan online door de Eregalerij wandelen. Hier zie je echt
prachtige schilderijen! Kijk rond, probeer de sleutels te vinden en de vragen te
beantwoorden. Hiermee vind je het verborgen woord. Stuur dit woord op de app
van 1 van de leiding (let op, niet op de ouder-app, want dan verklap je het woord al).
https://www.rijksmuseum.nl/nl/families-en-kinderen/online-museum-voorfamilies/spelen
2. Maak een masker van een papieren bordje.
Nodig uit het tasje: papieren bordje, elastiekjes, knutselpapier, crêpepapier.
Knip het bordje eerst op het gewenste formaat en vorm. Maak gaten waar je ogen
zitten. Versier het daarna met papier en/of crêpepapier. Maak gaatjes met een
perforator aan de zijkanten. Doe daar de elastiekjes doorheen en je kan je masker
opzetten! Hieronder wat voorbeelden als inspiratie.

3. Je kan ook een lieveheersbeestje maken van het papieren bordje. De uitleg hiervan vind
je hier: http://www.knutselsvoorkinderen.nl/knutsels/Lieveheersbeestje_01/
4. In het tasje vind je twee Hotsjietonia-kleurplaten. Kleur deze zo netjes mogelijk in. Het
mag natuurlijk ook met wasco of verf als je dat thuis hebt. Wie maakt de mooiste
kleurplaat?

Opdracht Fleur Kleur: toneel spelen en dansen
1. Laat je ouder(s) het verhaal ‘de drie biggetjes’ voorlezen en beeldt het uit. (zie bijlage)
2. Laat jouw favoriete ‘tiktok’ dansje zien!
3. Zet jouw masker op dat je gemaakt hebt bij ‘Keet Kleur’ en beeldt iets uit of doe een
leuk dansje.

Rozemarijn

Opdracht Rozemarijn: Marshmallow roosteren
Nodig:

De meeste dingen zitten in het tasje. Je moet zelf zorgen dat je een glazen potje hebt.
Opdracht:
-

Doe de marshmallow op de puntige kant van de saté prikker.
Steek samen met papa of mama het waxinelichtje aan.
Houd de marshmallow boven het vlammetje maar let erop dat die niet in het
vlammetje terecht komt want dan kan je marshmallow gaan branden en dat stinkt
heel erg. Je marshmallow moet ook niet te hoog boven het vlammetje hangen want
dan wordt hij niet warm. Als je denkt dat de marshmallow goed is kan je aan papa of
mama vragen of die willen kijken of het klopt. Dat betekent dat je marshmallow zacht

-

-

van binnen is en hard/knapperig van buiten (al smaakt een marshmallow natuurlijk
altijd wel lekker ☺)
Als je marshmallow echt goed is moet je hem op een van de kaakjes leggen. Het
andere kaakje leg je erop. Dan duw je voorzichtig het bovenste kaakje naar beneden
en trek je de saté prikker eruit. (Ook hier kunnen de papa’s en mama’s helpen
natuurlijk)
Stuur een foto van lekkere resultaat op de bever-app.

Eet smakelijk!

Opdracht Noa: tekening over jezelf
1. Maak een tekening of woordweb over jezelf. Denk daarbij aan wat jij allemaal leuk
vindt. Wat zijn jouw hobby’s, wat is je lievelingseten/kleur, wie horen er allemaal bij
jouw gezin. Je mag er natuurlijk ook een knutselwerk van maken, als het maar over
jezelf gaat.
2. Maak een tekening over jouw grootste droom. Iedereen heeft wel dromen. Misschien
wil je later graag piloot worden of filmster. Wat is jouw grootste droom? Maak er
een tekening of kunstwerk van.

Opdracht Bas Bos: natuuropdrachten
Doe 1 van de natuuropdrachten van onderstaande link. Stuur een foto van het resultaat in
de app.
Je vindt de opdrachten op deze site:
https://www.staatsbosbeheer.nl/doe-opdrachten-voor-in-de-tuin

Opdracht Professor Plof: Proefjes

1. Zelf prik maken
Moet je nou echt zo’n koolzuurapparaat in huis halen om prik te maken? Nee hoor, het kan
ook gewoon zo:
Ingrediënten
1 glas water
1/2 theelepel bakpoeder (uit het tasje)
limonadesiroop
roerstokje of theelepel om mee te roeren
Zo ga je te werk
Maak ‘gewone limonadesiroop’ en neem een slokje. Voeg vervolgens de 1/2 theelepel
bakpoeder toe en roer goed door, wacht tot het geheel is uit geschuimd. Neem vervolgens
weer een slok en je zult merken dat er prik in zit. Hoe kan dit? Bakpoeder bestaat uit een
zuur en uit zuiveringszout. Als je bakpoeder oplost in water of een ander soortgelijke

substantie, mengen het zuur en het zuiveringszout. Als deze twee stoffen mengen, ontstaan
er belletjes van koolzuur. Zo werkt dat dus.

2. Geheimschrift met melk
Iets waar je kinderen uren zoet mee kunnen zijn en aangezien geheimen het interessantst
zijn, is dit iets waar je je kroost blij mee kunt verrassen. Zo schrijf je een geheim bericht met
melk.
Ingrediënten
Glas melk
Wattenstaafje
Gewoon een stuk wit papier
Een strijkijzer (hiervoor moet je je vader/moeder om hulp vragen)
Doop het wattenstaafje eerst in de melk, vervolgens schrijf je er iets mee op papier. Wacht
even totdat het is opgedroogd. Strijk vervolgens, samen met mama of papa het papier en wat
zie je? Juist, de tekst in een ietwat donkere verschijning.
Hoe komt dit?
Melk bestaat onder andere uit water, suiker, vetten en eiwitten. Deze eiwitten zijn
vervolgens weer opgebouwd uit verschillende aminozuren. Door het verhitten van de
opgedroogde melk reageren sommige stoffen, waaronder lysine en lactose. Wanneer
aminozuur en suiker reageren bij verwarming krijg je een zogenaamde maillard-reactie.
Hierbij ontstaat een bruine kleur.

Opdracht Steven: Een speurtocht maken:
Nodig uit het tasje:
-

Verhaal ‘de verrassing’
Stoepkrijt

Opdracht:
1. Vraag of papa/mama het verhaal ‘de verrassing’ voorleest.
2. Jij gaat nu ook een verrassingspeurtocht maken voor iemand in jouw gezin (bv
papa/mama of broertje/zusje). Teken een duidelijke streep waar de speurtocht begint.
Geef met pijlen aan waar de route heen gaat. Zorg dat de speurtocht weer bij jou
thuis eindigt. Overleg met papa/mama of je de speurtocht alleen mag maken, of dat er
iemand met jou meegaat.
3. Deel een foto van de speurtocht in de bever-app.

Bijlage: verhaal: De drie kleine biggetjes

"

Lang geleden was er eens een oude zeug en die had drie biggetjes. En omdat ze niet genoeg had om
hun te eten te geven, stuurde ze hen de wereld in om hun geluk te zoeken.
De eerste die wegging, ontmoette een man met een bos stro en zei tegen hem: "Alsjeblieft man, geef
mij dat stro om er een huisje van te bouwen." Dat deed de man en het varkentje bouwde er een huisje
van.
Niet lang daarna kwam er een wolf aanlopen die aan de deur klopte en zei: "Varkentje, varkentje, laat
mij erin." Waarop het varkentje antwoordde: "Nee, daarin heb ik geen zin, je komt er niet in!" De wolf
antwoordde daarop: "Dan blaas ik maar en dan proest ik maar, en zo blaas ik je huisje uit elkaar." En
toen blies en proestte hij, blies het huisje uit elkaar en at het kleine varkentje op.
Het tweede varkentje kwam een man met een bos takken tegen en zei: "Alsjeblieft man, geef me die
takken om er een huisje van te bouwen." Dat deed de man en het varkentje bouwde zijn huisje. Toen
kwam de wolf eraan, die zei: "Varkentje, varkentje, laat mij erin."
"Nee, daarin heb ik geen zin, je komt er niet in."
"Dan blaas ik maar en dan proest ik maar, en zo blaas ik je huisje uit elkaar," antwoordde de wolf ook
deze keer. En toen blies en proestte de wolf, en hij proestte en hij blies, en tenslotte blies hij het huisje
omver en at het varkentje op.
Het derde varkentje kwam een man tegen met een vracht stenen en zei: "Alsjeblieft man, geef mij die
stenen om er een huisje van te bouwen." De man gaf hem de stenen en het varkentje bouwde er zijn
huisje mee. Toen kwam, net als bij de andere varkentjes, de wolf, die zei: "Varkentje, varkentje, laat
mij erin."
"Nee, daarin heb ik geen zin, je komt er niet in."
"Dan blaas ik maar en dan proest ik maar, en zo blaas ik je huisje uit elkaar."
En de wolf blies en proestte, en blies en proestte, en hij proestte nog eens, maar hij kon het huisje niet
omver krijgen. Toen hij merkte dat hij met al zijn blazen en proesten het huisje niet omver kon blazen,
zei hij: "Varkentje, ik weet een mooi veldje met knollen."
"Waar?" vroeg het varkentje.
"In de tuin bij het huis van meneer Smit. En als je morgenochtend klaar bent, kom ik je afhalen en
gaan we er samen een paar halen."
"Heel goed," zei het varkentje. "Ik zal klaar staan. Hoe laat wil je gaan?"
"O, om zes uur."
Het varkentje stond om vijf uur op en haalde de knollen vóór de wolf kwam. Die kwam om ongeveer
zes uur en zei: "Varkentje, ben je klaar?" Het varkentje zei: "Klaar? Ik ben alweer terug en ik heb een
mooie pot vol gehaald voor het eten." De wolf werd hier erg boos over, maar hij dacht dat hij het
varkentje toch wel op de een of andere manier te pakken zou krijgen. Daarom zei hij: "Varkentje, ik
weet een mooie appelboom te staan."
"Waar?" vroeg het varkentje.

"In het grote park," antwoordde de wolf, "en als je wilt, haal ik je morgen om vijf uur af om wat appels
te gaan halen."
Het kleine varkentje nu repte zich de volgende morgen om vier uur het huis uit en hoopte terug te zijn
voordat de wolf kwam. Maar hij moest nu verder lopen en ook nog in de boom klimmen. Zo kwam het
dat hij de wolf aan zag komen toen hij net bezig was weer naar beneden te klimmen. En je kunt je
voorstellen dat hij erg bang werd. Toen de wolf eraan kwam, zei hij: "Hé, varkentje, was je hier al
vóór mij? En zijn het lekkere appeltjes?"
"Ja, erg lekker," zei het varkentje. "Ik zal er eentje omlaag gooien." En hij gooide hem zover weg dat,
toen de wolf weg was om hem op te halen, het varkentje naar beneden sprong en hard naar huis liep.
De volgende dag kwam de wolf weer en zei tegen het varkentje: "Vanmiddag is er jaarmarkt in de
stad. Ga je mee er naar toe?"
"O ja," zei het varkentje, "ik ga mee. Hoe laat sta jij klaar?"
"Om drie uur," zei de wolf.
Het varkentje ging zoals gewoonlijk eerder weg en kwam op de markt aan. Hij kocht een regenton,
waarmee hij op weg naar huis was toen hij de wolf zag aankomen. Toen wist hij niet meer wat hij
moest doen. Hij kroop in de regenton om zich te verbergen, maar toen begon de ton rond te draaien en
rolde de heuvel af met het varkentje erin. Hierdoor werd de wolf zó bang, dat hij naar huis holde
zonder naar de markt te gaan. Hij ging naar het huis van het varkentje en vertelde hem, hoe bang hij
was geweest voor een groot rond ding dat langs hem heen de heuvel was afgerold.
Toen zei het varkentje: "Ha, ha, ik heb je bang gemaakt! Ik ben naar de jaarmarkt geweest en heb daar
een regenton gekocht, en toen ik jou zag, ben ik erin gekropen en ermee de heuvel afgerold."
Toen werd de wolf toch zó vreselijk boos! Hij kondigde aan dat hij het varkentje op zou eten en door
de schoorsteen zou komen om hem te pakken. Toen het varkentje begreep wat de wolf van plan was,
hing hij een pot vol water op en stak er een groot vuur onder aan. En net toen de wolf door de
schoorsteen kwam, nam hij het deksel van de pot en de wolf viel erin. Toen deed het varkentje
ogenblikkelijk het deksel er weer op, kookte de wolf en at hem op als avondeten. En hij leefde nog
lang en gelukkig in zijn stenen huisje.

