Tijdelijk insigne welpen

100 jaar welpen
Thema
Het insigne “100 jaar welpen” is een tijdelijk insigne dat alleen in 2020 is te behalen.
Het insigne geeft jou als leiding de mogelijkheid om samen met jouw horde actief bezig zijn met het feestjaar 100 jaar welpen.
Dahinda merkt dat, wanneer ze de jungle bezoekt, er altijd welpen bezig zijn met een bijzondere activiteit. Niet alleen op het land, maar ook op het water én
zelfs in de lucht. Ze worden daarbij ook geholpen door de dieren uit de jungle. Aan Vader Wolf heeft ze gevraagd waarom de welpen dat allemaal doen.
Die heeft haar uitgelegd dat de welpen met het uitvoeren van een aantal opdrachten in één van de junglegebieden iets kunnen verdienen. Wanneer ze die
opdrachten goed doen, krijgen ze een insigne. Daarmee kunnen ze laten zien wat ze allemaal kunnen. Dahinda lijkt dat wel wat, die insignes zijn veel
mooier dan de prullaria die ze op haar jurken moet dragen. Zij wil nu ook graag insignes verdienen. “Met welk insigne zal ik eens beginnen?”, vraagt ze zich
hardop af. Ze heeft nog niet zoveel ervaring in de jungle, maar het lijkt haar best wel tof om tijdens haar verjaardagsfeest met zo’n insigne te kunnen
pronken. Vader Wolf heeft een idee. Samen met de andere jungledieren verzint hij een aantal nieuwe opdrachten. “Als je deze opdrachten tijdens het
feestjaar doet”, zegt hij, “ kan je een héél speciaal insigne verdienen.” Natuurlijk is dit insigne niet alleen voor Dahinda, alle welpen mogen meedoen. “Maar,
let op”, waarschuwt Vader Wolf, “het insigne is alleen in 2020 te behalen!”
Opdracht

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Doe mee aan een poging in het Junglebook
1
Doe mee aan of Records.
de Junglebook
of Records

Doe mee aan twee pogingen in het
Junglebook of Records.

Doe mee aan één poging in het Junglebook of
Records.
Verzin (samen met jouw leiding) een nieuw
record en daag een andere welpenhorde uit.

2
Beluister een
podcast

Luister naar één of meer postcasts met de
verhalen van Dahinda.
Maak een maak een mooie tekening over het
verhaal dat je hebt beluisterd.

Luister naar één of meer podcasts met de
verhalen van Dahinda.
Maak een tekening voor het stripverhaal.

Luister naar één of meer podcasts met de
verhalen van Dahinda.
Speel samen met jouw nest het verhaal na.

3
Bezoek de
website van
100 jaar
welpen

Bezoek de site voor 100 jaar welpen en vertel
welke kleuren Dahinda heeft.

Bezoek de site voor 100 jaar welpen en
download een plaatje van Dahinda.

Bezoek de 100 jaar welpensite, download een
plaatje van Dahinda en print dat uit.

Plaats met de rest van jouw nest een berichtje
op social media (van jouw groep) dat jullie
bezig zijn met het insigne 100 jaar welpen.
Vraag eventueel hulp aan je leiding.

Plaats met de rest van jouw nest een berichtje
op social media (van jouw groep) dat jullie
bezig zijn met het insigne 100 jaar welpen.
Vraag eventueel hulp aan je leiding.
Ga op social media op zoek naar een andere
welpenhorde die ook met 100 jaar welpen
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bezig is en plaats een reactie onder hun post.
Vraag eventueel hulp aan je leiding.
4
Laat weten
dat je welp
bent

5
Doe mee!

6
Vertel het
anderen

Maak een leuke foto van een opkomst in het
thema ‘100 jaar welpen’ en laat deze foto van
jouw welpenopkomst in de klas zien

Maak een leuke foto van een opkomst in het
thema ‘100 jaar welpen’, laat deze foto van
jouw welpenopkomst in de klas zien en vertel
aan andere kinderen wat je gedaan hebt.

Maak een leuke foto van een opkomst in het
thema ‘100 jaar welpen’, laat deze foto van
jouw welpenopkomst in de klas zien en vertel
aan andere kinderen wat je gedaan hebt.
Vertel de andere kinderen in de klas over 100
jaar welpen.

Doe mee met één van de speciale activiteiten
voor 100 jaar welpen: Tijd voor taart,
Jungledag, het Junglefestival of de verjaardag
van Dahinda.

Doe mee met één van de speciale activiteiten
voor 100 jaar welpen: Tijd voor taart,
Jungledag, het Junglefestival of de verjaardag
van Dahinda.

Doe mee met één van de speciale activiteiten
voor 100 jaar welpen: Tijd voor taart,
Jungledag, het Junglefestival of de verjaardag
van Dahinda.

Vertel tegen vijf verschillende mensen wat je
allemaal die dag hebt gedaan.

Maak een verslag dan deze dag en publiceer
deze in het groepsblad, de groepswebsite of
de middenpagina van Scouting Magazine.

Leg met je nest contact met een welpenhorde
in Nederland. Dat kan bijvoorbeeld met de
JOTA of op de NJ.

Leg met je nest contact met een welpenhorde
in het buitenland (Vlaanderen). Dat kan
bijvoorbeeld met de JOTA of op de NJ.

Vertel dat de welpen in Nederland 100 jaar
bestaan en daarom een feestjaar hebben.
Vertel in welke plaats jouw Scoutinggroep ligt
en waar dat geografisch ongeveer is.

Vertel dat de welpen in Nederland 100 jaar
bestaan en daarom een feestjaar hebben.

Leg met je nest contact met een welpenhorde
in jouw regio.
Vertel dat de welpen in Nederland 100 jaar
bestaan en daarom een feestjaar hebben.
Vertel wat jouw horde al heeft gedaan aan
100 jaar welpen.

Vertel iets over 100 jaar welpen en waarom
jullie dit insigne willen halen.

Vertel wat jouw horde al heeft gedaan aan
100 jaar welpen.
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