Ontdek de welpen
De kinderen van 7 tot en met 11 jaar spelen in de jungle. Samen met de figuren uit het
Jungleboek beleven ze de spannendste avonturen. Bij het spelen aan de hand van een thema
gebruiken de welpen hun fantasie en dit draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Dit alles
gebeurt onder leiding van deskundige vrijwilligers.
Bent u niet alleen onbekend met de welpen maar ook onbekend met Scouting? Download dan ook de
Help! Mijn kind zit op Scouting! Folder op www.scoutingjanhilgers.nl/voor-ouders
De welpen spelen in het thema van Jungleboek en beleven allerlei spannende avonturen in de jungle.
De welpen identificeren zich met Mowgli of Shanti en spelen in de jungle met hun vrienden Baloe,
Bagheera, Ikki en vele anderen. In de jungle is er altijd wat te doen en elk dier heeft zijn of haar eigen
wijsheden en favoriete bezigheden. Chil vertelt de welpen bijvoorbeeld alles over vogels en Raksha
weet weer veel over de verschillende dierensporen in de jungle. Met Marala zingen de welpen een
leuk liedje en met de schildpad Oe leren ze alles over de onderwaterwereld. Op alles wat de kinderen
bij de welpen leren, wordt voortgeborduurd bij de scouts. Dit heet bij Scouting de 'doorlopende leerlijn'.
Bij de Jan Hilgers hebben de welpen in principe elke zaterdagochtend opkomst van 10.00 tot 12.00.
Als het een keer anders is wordt u daar tijdig over geïnformeerd via een e-mail. Daarnaast kunt u de
jaarplanning van onze scoutinggroep vinden op www.scoutingjanhilgers.nl/jaarplanner

Doorlopende leerlijn
Binnen scouting Nederland is er een doorlopende leerlijn en hier werken wij binnen onze groep
ook aan. De doorlopende leerlijn is om elke speltak uitdagend te houden. Scouting is niet
alleen heel leuk, maar ook heel leerzaam, daarom zijn er 8 activiteitengebieden door Scouting
Nederland ontwikkeld waar wij mee werken: Expressie, Identiteit, Internationaal, Samenleving,
Sport en spel, Uitdagende Scouting technieken, Veiligheid en gezondheid en Buitenleven.
Hoe ouder de jeugdleden worden, hoe minder begeleiding er is rondom programmering en
organisatie. Het werken in subgroepen en bijvoorbeeld het gebruik maken van een troepraad, helpen
daarbij. Op deze manier krijgen scouts steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfbestuur.
Uiteindelijk komt het erop neer dat het Scoutingprogramma dat we aanbieden aan onze jeugdleden op
allerlei manieren aansluit bij hun ontwikkeling. Niet alleen in de activiteiten die we doen, maar ook in
de manier waarop we de activiteiten aanbieden en in de manier waarop we met de jeugdleden
omgaan.

Insignes
Scouting is niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding, de jeugdleden leren er ook veel. Elke
opkomst leert een welp weer iets. Om te laten zien dat je als welp veel leert, zijn er de
vaardigheidsinsignes. De insignes zijn gebaseerd op de acht activiteitengebieden en de
doorlopende leerlijn. Voor elk activiteitengebied is er minimaal één insigne beschikbaar, en in
totaal zijn er achttien verschillende insignes voor welpen. Zo zit er voor elke welp wel één bij
die hem leuk lijkt. Voor de oudste welpen zijn er nog zes insignes gemaakt, als extra uitdaging
en als voorbereiding op hun tijd bij de scouts.
Wij streven om er per jaar 2 te behandelen. Voor elk van deze insignes maken wij 3 opkomsten vrij om
er aan te werken. De welpen mogen soms kiezen uit 2 verschillende insignes om te verdienen en
andere keren werken we met de hele groep aan hetzelfde insigne. Elke insigne-opkomst begint met
een introductie en na deze uitleg gaan de kinderen zelf met het onderwerp aan de slag en als ze de
vaardigheid na de drie opkomsten onder de knie hebben, verdienen ze het insigne.
Naast de 2 insignes die dit jaar verdiend kunnen worden, geven we aandacht aan een extra insigne,
als onderdeel van ledenwerving: de buddybadge. Deze badge gaat over het belang van vriendjes en
vriendinnetjes. Welpen kunnen deze verdienen door 3 keer een ander vriendje of vriendinnetje mee
naar de opkomst te nemen.
Voor de aanschaf van de vaardigheidsinsignes willen wij u aan het begin van elk seizoen om een
extra bijdrage vragen. Dit gaat om €5,00 en kan contant betaald worden bij de leiding, of kan worden
overgemaakt naar rekeningnummer NL08INGB0004952696 t.n.v. Scouting Jan Hilgers, graag onder
vermelding van de naam van uw kind en ‘insignes welpen’.

Kampen
Kampen zijn een belangrijk onderdeel van scouting en vaak een hoogtepunt voor de welpen.
Elk kamp heeft bij ons een totaal ander thema. Elk seizoen hebben wij drie kampen: twee
weekendkampen en één zomerkamp. De weekendkampen vinden plaats bij ons eigen clubhuis,
maar de zomerkampen zijn altijd op een andere locatie.
De extra bijdrage voor weekendkampen ligt rond de €10,-, maar dit kan soms afwijken, bijvoorbeeld
als we een spectaculair uitje of programmaonderdeel hebben ingepland. Van dit bedrag wordt al het
materiaal, eten en eventuele uitjes bekostigd. Aan het einde van het seizoen, in de eerste week van
de zomervakantie (voor basisscholen in regio midden-Nederland), vindt het zomerkamp plaats. De
kosten voor dit kamp bedragen €100,- . Van dit bedrag wordt de huur van de locatie, het eten,
materialen en uitjes betaald (zoals een dagje zwemmen).
Voor elk kamp vraagt de leiding u een gezondheidsformulier in te vullen voor uw kind. Dit is voor ons
handig zodat we in geval van nooit we aan een huisarts kunnen laten zien of uw kind allergieën heeft,
medicijnen gebruikt en bij welke zorgverzekering hij/zij ingeschreven staat. Daarnaast is het ook nodig
voor het juridische aspect. Door het formulier te ondertekenen(dit is niet verplicht) geeft u ons
toestemming in geval van nood te handelen. Wij zullen natuurlijk altijd zo spoedig mogelijk contact met
u opnemen.

Spreekbeurt
Scouting Nederland heeft speciaal voor welpen een spreekbeurtpakket gemaakt.
In het pakket zitten posters, folders en een cadeautje voor alle klasgenoten. Daarnaast bevat het tips
voor de welp over het houden van een spreekbeurt en een antwoordkaart. Met deze kaart (en een
krabbel van de juf of meester) kan de welp het spreekbeurtinsigne krijgen! Het pakket is te koop voor
€3,50 bij de ScoutShop, kijk voor meer informatie op de website van Scouting Nederland:
www.scouting.nl/welpen/raadsrots/spreekbeurt

Wat verwachten wij van u?
Er zijn enkele dingen die wij als leiding verwachten van ouders. Daarnaast hopen wij dat
ouders betrokken willen raken bij de speltak of de groep.
Wij verwachten van u als ouder dat u de onze e-mails leest en snel reageert indien nodig. Daarnaast
verwachten wij dat u uw kind op tijd afmeldt voor een opkomst of kamp als hij of zij niet aanwezig kan
zijn. Als uw kind aanwezig is verwachten wij dat deze op tijd is en in compleet uniform.

Vragen of opmerkingen?
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u na een
opkomst een van de leiding aanspreken, of een e-mail sturen naar welpen@scoutingjanhilgers.nl

