
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe boekje welpen insigne 

‘thuis’ 

 

 



Uitleg doe boekje 
 

Aangezien de scouting opkomsten de komende drie weken 

niet door gaan heeft de welpenleiding een boekje 

samengesteld zodat de kinderen aan de ‘thuis’ insigne 

kunnen werken.  

Er zijn in totaal 6 opdrachten die de kinderen kunnen doen. 

Als deze allemaal gemaakt zijn op het moment dat we weer 

opkomsten hebben krijgen de kinderen de insigne. Het is dus 

niet verplicht om alles te maken als het kind daar geen zin in 

heeft. Hij/zij krijgt dan alleen geen insigne. 

Bij elke opdracht staat precies uitgelegd wat de welpen 

moeten doen, daarbij staat ook een extra opdracht die niet 

vereist is voor de insigne, maar gemaakt mag worden als ze 

dat leuk vinden.  

Het is de bedoeling dat de welpen het eerst zelf proberen, 

maar uiteraard mogen de ouders helpen indien nodig! 
 

Als een welp een opdracht af heeft kan er een foto of filmpje 

gestuurd worden welpen@kantankye.nl . Wij houden bij 

welke welpen wat af hebben. 
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Opdracht 1: slaapkamer 

 

Maak een video waarin je 

uitlegt hoe je een 

vriendschapsknoop moet 

maken 

 

 

Extra: leg ook uit hoe je een 

mastworp en een achtknoop 

maakt. 

 

 



Opdracht 2 

 

Rond het clubhuis of jouw huis 

leven allerlei dieren. Kijk om je 

heen en kies er zes uit. Maak 

een foto van de dieren en plak 

de foto’s op een groot vel. 

 

Extra: zoek bij de dieren die je 

gevonden hebt informatie op 

over hoe, waar en hoeveel van 

deze dieren in Nederland 

leven. Schrijf dit bij de foto’s. 



Opdracht 3 

 

Laat zien dat je je eigen kamer 

schoon kunt houden. Maak je 

bed op, haal met een doekje 

het stof van de kasten en 

stofzuig je kamer. 

 

Extra: logeer een nachtje in de 

woonkamer op je scouting 

matje en in je slaapzak. Maak 

de volgende ochtend een 

filmpje van hoe je je matje en 

slaapzak weer zelf opruimt. 



Opdracht 4 

 

Thuis gelden regels en afspraken voor 

jou. Schrijf op welke regels en 

afspraken er gelden bij jou thuis en of 

je het eens bent met die 

regels/afspraken. Welke van die regels 

zijn hetzelfde als op scouting en welke 

zijn anders. 

 

Extra: ook voor huisdieren gelden 

regels. Teken jouw huisdier op een vel 

papier en schrijf er omheen welke 

regels er zijn voor jouw huisdier. Mag 

die op bed? , wie geeft hem eten? Als 

je geen huisdier hebt bedenk dan wat 

handige regels en afspraken zijn. 



Opdracht 5 

 

Teken de weg van huis naar 

het clubhuis en zoek op in 

welke windrichting het 

clubhuis is vanaf jou huis. 

 

Extra: zoek op waar het 

noorden is en hang in je kamer 

op de muren papieren op met 

waar noord, oost, zuid en west 

is. 

 



Opdracht 6 

 

Teken je droomslaapkamer op 

een vel papier. Kleur de 

droomslaapkamer in je 

favoriete kleuren. 

 

Extra: teken en ontwerp je 

droomslaapkamer. Maak jouw 

droomslaapkamer na van 

karton. 


