
Stay@hometituswelpen 

Opdrachten deel 2 

Bijgaande de opdrachten voor het Stay@home insigne. De 

bedoeling is dat je 50 punten bij elkaar verzameld met 

onderstaande opdrachten. De opdrachten worden beschikbaar 

gesteld tijdens opening van de virtuele opkomst op vrijdags van 

18:30 uur tot 20:30 uur. Je mag de opdrachten zelf in je eigen 

tijd doen, behalve de bonusopdrachten die moet je doen in de 

twee uur van de opkomst. 

Wij wensen jullie heel veel succes met je opdracht. 

Instructies voor iedere opdracht: 

1. Elke welp staat op de foto in scoutingkleding (blouse en das). Nog niet geinstalleerde welpen 

en kijkers zijn hiervan vrijgesteld. 

2. Wees zo origineel mogelijk (orginaliteit levert je 2 bonuspunten op.) 

3. Maak (mis)bruik van het internet 

4. Ruim alles op na afloop (ouders mogen melden als dit niet zo is en dat kost 2 strafpunten) 

5. Stuur alleen een foto, video of geluidsfragment als bewijs. 

6. Filmpjes mogen maximaal 1 minuut duren (langer kost strafpunten) 

7. Stuur het opdrachtnummer mee, samen met je voornaam en je speltak (vrijdagwelpen, 

zaterdagwelpen en blauwe welpen) bij het inleveren. 

 

1 punt: 

1. Geef een duimpje of hartje aan tijdens livestream op facebook (welpen scouting Titus 

Brandsma Deventer). 

2. De leiding wil dat jullie de opdrachten in volledig uniform uitvoeren zet dit op de foto. 

3. Maak een tekening van een van jouw leiding. 

4. Doe een dab. 

5. Maak een vliegtuigje van papier en laat deze zo ver mogelijk vliegen. 

6. Blaas een ballon op totdat die knapt. 

7. Doe een Fortnite dans na. 

8. Luister minimaal één van de podcast van het verhaal van Dahinda. Toon dit in een filmpje. 

9. Doe een theekransje met minimaal 5 knuffels/poppen. 

10. Maak een tekening van jouw huis. Iedereen die er woont mag er bij! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WCbyi5VjngU
https://www.youtube.com/watch?v=T_JSsI8Wokg


2 punten: 

11. Zet 4 verschillende plantjes op de foto (denk eraan dat je zelf ook op iedere foto moet staan!) 

12. Zet 10 gele spullen op één foto! 2 bonuspunten als je zelf een gele trui/t-shirt aan hebt! 

13. Maak een gedicht of verhaal van minimaal 10 regels over de leiding. 

14. Help je ouders met de afwas. 

15. Doe tien pushups. 

16. Rooster een marshmallow. 

17. Maak een hoedje van papier. 

18. Bedenk een leuke groepsyell. 

19. Maak een toren van 1 meter hoog van spullen niks breekbaars of course. 

20. Blaas een ballon op en blaas daarmee vijf plastic bekertjes van tafel af, zo snel mogelijk! 

21. Verf met je neus een zelfportret. 

22. Ga verkleed als superheld. 

23. Teken iets scoutinggerelateerds met stoepkrijt van minimaal 1 x 1 meter. 

24. Slaap een nachtje in je slaapzak in je eigen gemaakte tent. 

3 punten: 

25. Bouw een zo hoog mogelijk kaartenhuis! 

26. Maak van een willekeurige boom een paasboom! 

27. Maak een kruissjorring. 

28. Maak een miniatuur katapult of blijde en schiet een propje papier weg. 

29. Maak een eigen scouting woordzoeker met minimaal 40 woorden! (zie voorbeeld met 27 

woorden) 

30. Doe het handenwasdansje/liedje  voor minimaal 20 seconden. 

31. Pak een bank of stoel volledig in in post-its 

32. Maak van een vuilniszak/plasticzakken een nieuwe outfit! 

33. Zet zoveel mogelijk wasknijpers op je gezicht. 

34. Maak een nieuwe sokpop en eet in een filmpje iets op met de sokpop. 

35. Ga op de foto met je huisdier en laat hem een kunstje doen. Heb je geen huisdier mag je ook 

je liefste knuffel een kunstje laten doen. 

4 punten: 

36. Bouw een fort. 

37. Maak een sleutelhanger. 

38. Nummer elk blaadje van je rol wc-papier. 

39. Knutsel een dierenmasker van jouw favoriete dier! 

40. Ruim je kamer op! Voor en na foto. 

41. Maak een tekening, een kaartje of schrijf een brief en stuur deze naar het verpleeghuis PW 

Jansen. Vertel dat je welp bent van Scouting Titus Brandsma. (voorzichtig zijn met het in de 

brievenbus doen!) 

42. Hijs een vlag (mag ook een handdoek of iets dergelijks zijn, zolang het maar stof is en het de 

lucht in gaat :-)   



5 punten: 

43. Knutsel een paashaas die net zo groot is als dat jij zelf bent. Denk creatief, je mag alles uit huis 

gebruiken! Zorg dat je zelf naast de paashaas gaat staan voor de foto! 

44. Ga met zoveel mogelijk knuffels op de foto (1 punt per 5 knuffels, max 5 punten). 

45. Bouw de blokhut van scouting Titus Brandsma Deventer na in Minecraft. 

46. Bouw een zo sterk mogelijke brug van papier. (5 bonuspunten als je er op kan staan!) 

47. Bak een taart/ cake/ cupcakes en versier deze zo mooi mogelijk. 

48. Maak een boot van lege pakken/flessen en laat deze in het bad/wastafel drijvend zien. 

49. Maak een kettingreactie met minimaal 5 reacties. 

50. Bouw een kampterrein met lego (minimaal 1 tent, bos, kampvuur en alle creatieve ideeën) 

 

Bonusopdrachten voor 10 punten doen en inleveren tijdens de 
opkomsttijd vrijdag van 18:30 en 20:30 uur 


