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Veel spel bij Scouting Van Woesik

Afgelopen zaterdag was het weer een drukte van belang bij Scouting Van Woesik.

De Bevers hebben vetbollen voor de vogels gemaakt. Daarna hebben de kinderen nog leuke proefjes gedaan; zoals
rozijnen laten dansen in een glas, een lavalamp in een glas maken en zelf peper en zout maken. 

Maar scouting is scouting dus de Bevers hebben ook nog buiten een spel gedaan en in de wind, de plassen en de
modder gespeeld.
De Welpen hebben twee spellen gedaan. Als eerste het spel Grazy 88. Dit is een lijst met 88 opdrachten die de kinderen
uitvoeren in groepjes van drie. Dit vonden ze erg leuk. Daarna hebben ze nog het rode hondenspel gedaan.

‘s Middags kwamen de Junioren en Zeeverkenners. Zij hebben samen met een aantal ouders aan de boten gewerkt en
mooie kunstwerken gemaakt voor de bazaar die zij in het voorjaar gaan organiseren. Er werd vandaag een heuse
sokkenworstelcompetitie gehouden, Lisa en Julia waren goed, maar Esther was de allerbeste! Ook werd de trampoline
gebruikt. Met de grote plas eronder werd het een echt waterballet. Wat is er leuker dan spelen met water en vies worden!

Iedere zaterdag heeft Scouting van Woesik leuke opkomsten voor kinderen van 5 t/m 16 jaar. In en om het
scoutinggebouw worden vele leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Regelmatig zijn er ook programma’s
buiten de deur. In de natuur, op het water, bij de boerderij en op andere locaties. En vanaf april gaan we weer zeilen. Bij
Scouting van Woesik mag ieder kind zichzelf zijn! Zoekt uw kind zo’n omgeving, laat uw kind lid worden of kom eerst
eens vrijblijvend meedoen met het programma op zaterdag. Voor informatie kunt u kijken op onze site
www.vanwoesik.com of u kunt contact opnemen met Sabine Bosch via vanwoesikgroep@gmail.com. 
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