
Corona opkomsten challenge  

  

Omdat we door het coronavirus de komende weken niet kunnen draaien, hebben wij iets 

anders voor jullie bedacht: De corona opkomsten challenge! Dit is niet verplicht , maar  

gewoon iets leuks om te doen als je het thuis zitten een beetje beu bent. Degene met 

uiteindelijk de meeste punten krijgt iets leuks/lekkers van de leiding als we weer gaan 

draaien! :)   

  

Het idee: Op elke zaterdag waarvan het draaien nu niet doorgaat, stuurt de leiding om 9.45 

uur een lijst met opdrachten door in de whatsappgroep met jullie ouders. Wil je dat we de 

lijst naar jou (in plaats van je ouders) sturen? Stuur dan een appje naar Anne J  

(06-xxxxxxxx), dan wordt er een groepsapp aangemaakt met de Vexaro’s die dat willen en 

daar zal de opdrachtenlijst ook in gedeeld worden.  

  

De regels:   

- Voor elke opdracht moet je een foto of filmpje sturen als bewijs dat je de opdracht 

ook écht gedaan hebt. Bij de opdracht staat aangegeven of het een foto of filmpje 

moet zijn.   

- Het bewijs stuur je (of een van je ouders) via whatsapp naar de leiding. Doe dit in 

een privé gesprek en niet in de groepsapp!   

- De foto’s en filmpjes kunnen alleen tijdens draaitijd (zaterdag van 10.00 tot 12.30 

uur) ingestuurd worden. Stuur je iets buiten de draaitijd, dan wordt het niet 

meegenomen in de puntentelling.  

- Jij bent altijd in beeld en je hebt je blouse, Vexaro- of kampshirt, of je scoutingdas 

aan. Ben jij niet zichtbaar (of zonder scoutingkleren)? Dan verdien je geen punten!  

- Wees zo origineel mogelijk.  

- Heb plezier :)  

  

  

  

Zaterdag 21 maart  
1 punt  

- Ga als een echte uberscout op de foto. Dus compleet uniform en met je blouse in je 

broek. Pluspunten als je ook andere uberscout dingen aan hebt zoals een 

afritsbroek. (FOTO)  

- Blaas een ballon op tot ie knapt. (FILMPJE)  

- Maak het logo van Scouting Nederland na met snoepjes. (FOTO)  

- Ga op de foto met je huisdier. Als je geen huisdier hebt, is die van je buren of familie 

ook goed. (FOTO)  

- Til een van je ouders op. Zijn je ouders niet thuis? Dan is de buurman/buurvrouw ook 

goed. (FOTO)  

  

3 punten  

- Maak een tekening van één van de leiding. (FOTO)  



- Verzamel 10 verschillende groene dingen en ga er mee op de foto. (FOTO)  

- Maak een kledingslinger van de ene kant van de woonkamer naar de andere kant 

van de woonkamer. (FILMPJE)  

- Maak de Da Vinci brug. Bijvoorbeeld met potloden of ijsstokjes. (FOTO)  

- Breng een ode aan iemand/iets in huis. Een van je ouders omdat ze zo lekker 

kunnen koken, je hond omdat ie zo lief is, je mag zelf kiezen wie of wat je kiest! 

(FILMPJE)  

  

5 punten  

- Maak een kettingreactie met minstens 5 reacties. Pluspunt voor elke extra reactie die 

je toevoegt (max 10 punten in totaal). (FILMPJE)  

- Bouw een kampterrein met Lego. Minstens  een tent, een boom en een 

kampvuurtje.  Hoe meer hoe beter! (FOTO)  

- Plak een stoel volledig in met post-its. (FOTO)  

- Beeldt 30 seconden van een liedje naar keuze uit. Zoekt op youtube naar  

‘Interpretative Dance’ voor voorbeelden zoals we het willen zien. (FILMPJE)  

  

Bonusopdracht: Maak een foto waarop je scoutingdas zo hoog mogelijk zichtbaar is. 1 punt 

per verdieping. (FOTO)  

  

  


