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 4 april
1 punt
- Trek je scoutingkleren binnenstebuiten aan. Dus je broek, scoutingshirt (vexaro shirt
of kampshirt) en blouse moeten allemaal binnenstebuiten! (FOTO)
- Schrijf Vexaro’s zo groot mogelijk op de stoep met stoepkrijt. Het moet wel minstens
2 meter lang zijn. (FOTO)
-

Maak een hoedje van papier. (FOTO)
Drink een beker drinken zonder handen. (FILMPJE)
Laat in 10 seconden zo veel mogelijk emoties zien. Stuur ook even mee welke
emoties je uitbeeldt ;) (FILMPJE)

3 punten
- Bedenk een groepsyell voor de Vexaro’s en maak een filmpje waarin je je yell doet.
Pluspunten voor elk persoon dat samen met jou op het filmpje staat en de yell mee
doet! (FILMPJE)
- Verzamel 10 verschillende blauwe dingen en ga er mee op de foto. (FOTO)
- Maak een zandengel. Dat is dus een sneeuwengel, maar dan in het zand ;).
(FILMPJE)
- Strik de veters van 5 schoenen op verschillende manieren. (FOTO)
- Pionier een keukentent (2 driepoten, een tafel en 2 banken) met spaghetti en
spekjes. Ander etenswaar wordt ook goedgekeurd, maar het moet met eten! (FOTO)
5 punten
- Bak een taart/cake/cupcakes en versier ze zo mooi mogelijk. (FOTO)
- Verf met je neus een zelfportret. (FILMPJE)
- Leg een koekje op je voorhoofd. Zorg ervoor dat het koekje in je mond komt zonder
je handen te gebruiken! (FILMPJE)
- Handen wassen is mega belangrijk in strijd tegen het coronavirus. Er is zelfs een
dansje over! Zoek op youtube naar ‘Tiktok corona wash hands’ en doe het dansje na.
Bonusopdracht: Het wasknijper record! Zet zoveel mogelijk wasknijpers op je gezicht. Voor
elke wasknijper krijg je 1 punt. (FOTO)

