Informatie Scouts Wapata
De Scouts is een groep kinderen in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar. Iedere
vrijdag in een schoolweek is er Scouts, tenzij anders wordt gecommuniceerd
via de mail. Op dit moment is er een leidingteam van zes personen die
ervoor zorgen dat alles goed loopt en de kinderen het naar hun zin hebben.
Scouting Wapata heeft ook een bestuur. Het bestuur en de speltakken
komen eens in de zes weken bijeen. Tussen het bestuur en het leidingteam
zit een Groepsbegeleider. Dat is de schakel tussen de speltak en het bestuur.
De leiding kan bij de groepsbegeleider, wanneer dat nodig is, terecht voor
advies. De voorkeur voor communicatie met jullie ligt wel eerst via het leidingteam. Mocht er een
situatie voor doen waarbij vertrouwen een belangrijk punt is, dan is er binnen Wapata ook een
vertrouwenspersoon.
De Scouts draaien heel het jaar door met uitzondering van de vakantieweken. Het kan voorkomen
dat hier meer uitzonderingen op zijn, dit wordt dan van tevoren gecommuniceerd via de mail. Tijdens
de draaiavonden organiseren we verschillende programma's. Een draaiavond zou kunnen bestaan uit
het pionieren van een keuken en een spel in het park. De keuken wordt gebouwd van pionier palen
en pionier lijnen, deze keukens worden op kamp ook daadwerkelijk gebruikt om aan te koken. De
kinderen leren verschillende knopen zodat het bouwwerk stevig blijft staan. Vaak proberen we iets
leerzaams af te wisselen met een spel zodat de kinderen ook hun energie kwijt kunnen. We proberen
heel het jaar buiten te draaien. Tenzij het weer het niet toelaat zijn wij ook in de winter vaak buiten.
Het is daarom belangrijk dat de kinderen écht warme kleding aanhebben! Omdat we vaak met
gebruikt hout bezig zijn is het geen slecht idee om veiligheidsschoenen aan te doen, dit is op eigen
risico. We draaien van 19:00 – 21:00 uur op Wapata.
Wanneer uw kind niet naar de Scouts kan komen of iets later is, ontvangen we graag een afmelding.
Dit kan zowel via de mail of whatsapp.
Weekenden & kampen
Belangrijke dagen/weekendjes/kampen bij de Scouts:
 Movieweekend. Vaak rond de derde week van december. Op vrijdag starten we met een
diner met z'n allen in het teken van de feestdagen. Na het eten doen we een spel, daarna
start de eerste film die we met z'n allen kijken. Als die film is afgelopen blijven gedurende de
avond continu films draaien in verschillende zalen. Op zaterdagochtend is er een afsluitende
film. Er is een mogelijkheid om te slapen, maar het hoeft niet. De leiding zorgt voor wat
drinken en eten, maar de kinderen hebben vaak ook zelf genoeg eten mee. Denk
bijvoorbeeld aan een zak chips. In de ochtend is er ontbijt en een ochtendspel.
 Regionale Scouting Wedstrijden (RSW). RSW is komend jaar (2019) op 5 t/m 7 april. Dit is een
jaarlijks weekend waar scouts strijden met anderen scoutinggroepen uit de regio Hollands
Midden. Het weekend is van vrijdagavond tot en met zondagmiddag. De RSW is de
voorronde van de Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW). De zes groepjes die aan het einde
van RSW de meeste punten hebben gehaald, kwalificeren zich voor de LSW. Wilt u op de
hoogte blijven over RSW? Volg dan de facebookpagina: www.facebook.com/RSWHM/
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Zomerkamp. De eerste week van de zomervakantie gaan de Scouts een week op kamp op
een plek tussen de bossen. Daar kamperen we, lopen we verschillende wandeltochten
(hikes) en doen we allemaal leuke activiteiten.
Het kan voorkomen dat er ook andere dagen of weekenden door het jaar heen georganiseerd
worden. Zo hadden we een aantal jaar geleden een jubileumweekend. Wanneer er een
weekend/kamp aan komt laten we dit natuurlijk altijd weten via de mail.
Ploegen
Bij de Scouts hebben we ploegen. Iedere ploeg heeft zijn eigen ploegteken. In deze ploegen is er een
bepaalde rangorde die door het leidingteam wordt gemaakt. De 'baas’ in de ploeg is de Ploegleider
(PL). Deze persoon heeft de verantwoordelijkheid over de rest van de ploeg. Wij kiezen daar de
mensen voor waarvan wij denken dat zij dit het beste kunnen. Na de Ploegleider komt de AssistentPloegleider. De Ploegleider en Assistent-Ploegleider samen wordt de Ploegraad
genoemd. Vervolgens zijn er de ploegleden, aan hen gaat alles geleerd worden
zodat zij later ook Ploegleider kunnen worden. De Ploegraad kan hun PL-/APLtraining behalen. Met name op kamp komt het werken in ploegen erg naar
voren. Elke ploeg zet zijn eigen tent op, pioniert zijn eigen keuken en hebben
een eigen kampkist waaruit ze bijvoorbeeld keukenmateriaal halen.
Insignes
Naast de leuke vrijetijdsbesteding die de Scouts aanbiedt is het ook nog eens heel erg leerzaam. Bij
de Scouts doen de kinderen op een ongedwongen manier nieuwe vaardigheden op. Om deze
vooruitgang zichtbaar te maken kunnen de Scouts insignes behalen. De insignes kunnen opgesplitst
worden in drie fasen. De basisfase, de verdiepingsfase en de specialisatiefase. Scouting Nederland
hanteert bepaalde richtlijnen voor het behalen van deze insignes. Voor het insigne Houtbewerking en
stoken moet je bijvoorbeeld laten zien dat je op een veilige manier vuur kan maken. Op
https://www.scouting.nl/downloads/insignes-1 kunt u een poster vinden waarop alle insignes zijn
weergegeven.
Veiligheid
De kinderen zijn bij de Scouts een stuk zelfstandiger dan bij de groepen hiervoor. Wij zijn wel altijd in
de buurt, maar de kinderen zijn vooral met elkaar op pad. Wanneer de kinderen alleen een hike
lopen zorgen wij dat we vervoer hebben zodat wij altijd naar ze toe kunnen als er iets is. De ploegen
hebben minimaal één opgeladen telefoon op zak waarvan wij het nummer hebben zodat we elkaar
altijd kunnen bereiken. Met een probleem kunnen de kinderen ook eerst naar de Ploegleider (PL) of
de Assistent-Ploegleider (APL) als ze dat fijner vinden. De leiding geeft aan wanneer de telefoons
gebruikt mogen worden. Deze kunnen bijvoorbeeld ingezet worden bij het opzoeken van
coördinaten. Om te voorkomen dat de kinderen tijdens de draaiavond telkens op hun telefoon zitten
zullen wij de telefoon innemen als we zien dat er misbruik van gemaakt wordt. Het meenemen en
het gebruik van een telefoon is geheel op eigen risico. De Scouts laten zich niet tegenhouden door
enkel een kleine regenbui. Als het regent is het daarom slim om een regenpak mee te nemen.
Wanneer het begint te stormen zal de leiding bepalen wanneer de kinderen terug moeten komen of
moeten schuilen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van reflecterende hesjes.
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Truien & Shirts
De speltak Scouts maakt gebruik van bordeauxrode truien en T-shirts. De kleding is vooral bedoelt
zodat wij als leiding op kamp de kinderen snel kunnen herkennen. Daarnaast versterkt het het
groepsgevoel en is de trui lekker warm!
De truien voor de Scouts zijn €32,50 per stuk, de T-shirts zijn €20,50 per stuk. Het bedrag kunnen
jullie overmaken onder vermelding van "Trui/T-shirt + naam kind”.
Scoutshop
De feestdagen komen er alweer bijna aan. Heeft u nog geen idee voor een leuk cadeau voor uw kind?
Neem eens een kijkje op www.scoutshop.nl. Het zakboekje scouts is bijvoorbeeld een heel
informatief boekje waarin uw kind van alles kunt leren over het Scout zijn. Verder verkopen ze
handige producten zoals een zaklamp, kompas of zakmes. Ideaal voor de echte Scout!
Leidingteam
Binnen het leidingteam zijn er mensen met een EHBO-diploma. Scouting Nederland biedt
verschillende cursussen aan om bekwame leidingteams neer te zetten. Ook bij scouting Wapata
wordt hier veel aandacht aan besteed. Volgens de richtlijnen van Scouting Nederland moet aan de
hand van de grote van de groep de leiding bepaalde kwalificaties behalen. Of een leiding een
kwalificatie heeft behaald is te zien aan zijn kwalificatietekens opgespeld op de trui of het shirt. De
kwalificaties die er voor de Scouts toe doen zijn de volgende:
 Kwalificatie Leider Bevers, Welpen, Scouts
 Kwalificatie Teamleider Bevers, Welpen, Scouts
 Kwalificatie Op kamp Scouts en Explorers
 Kwalificatie basisvaardigheden EHBO
Facebook & Website
Op de Facebook van Wapata worden regelmatig leuke activiteiten gepost die wij ondernemen. Naast
de activiteiten van de Scouts is het ook leuk om te zien wat de andere speltakken zoal ondernemen.
Als u op de hoogte gehouden wilt worden kunt u de facebookpagina van Wapata volgen:
www.facebook.com/scoutingwapata/. Op de website van Wapata: https://www.wapata.nl/ kunt u
ook informatie vinden over de andere speltakken.
Contact
Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als jullie vragen hebben kunnen jullie
altijd contact opnemen via de mail. Dit kan door te mailen naar scouts@wapata.nl.
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