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Algemeen
De bevers, ze zijn vijf tot zeven jaar oud én aan het begin van hun
scoutscarrière. Het woord ‘technieken’ klinkt al meteen moeilijk. Je kan je
afvragen of ze daar niet te jong voor zijn, maar neen, de beverleiding gelooft
erin dat zij wél al dingen over scouting kunnen leren.

De bevertanden
In het lokaal hangen allemaal beveraffiches. Iedere bever krijgt een
persoonlijk affiche met een toffe foto van zichzelf erbij. Zo herkennen we
meteen van wie het affiche is. De staart van de bever is opgedeeld in acht
taartstukjes die overeenkomen met acht domeinen:

1. Wet & belofte
2. Uniform
3. Hygiëne
4. Technieken
5. Creativiteit
6. Sport & spel
7. Samenwerken
8. Natuur
Hoe kan je zo een taartstukje verdienen?
Wanneer je als bever volgens de leiding de vaardigheden onder de knie hebt
voor het bijhorende domein verdien je zo een taartstukje. Als je zo een
taartstukje verdiend hebt, wordt dat stukje op jouw affiche gekleefd. Als je
alle stukjes verdiend hebt én de taart dus compleet is, krijg je een bevertand
voor aan jouw hemd.
Lees hieronder verder welke vaardigheden bij de bevertanden horen.
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1. WET & BELOFTE
Als bever is het belangrijk dat je de beverwet kent. Deze zeg je op tijdens de
u-formatie wanneer iedereen groet. De beverwet gaat als volgt:
Bever is klein, bever is fijn.
Bever is klein, maar fijn.
Voor dit taartstukje dient ook de beverbelofte gekend te zijn:
Als bevers zullen we vriend zijn, samen spelen en delen.
Enkel de beverbelofte kennen en opzeggen volstaat niet.
Het is ook belangrijk dat je je hier aan houdt. Probeer
dus altijd vriendelijk te zijn, samen te spelen én te delen,
we sluiten niemand buiten!
Vaardigheden:
〇 Ik kan de bewerwet opzeggen
〇 Ik kan de beverbelofte opzeggen
〇 Ik houd me aan de beverwet- en belofte

2. UNIFORM
Een echte scout kan meer dan enkel een scoutshemd, broek en grijze
kousen aantrekken. Wat we zeer belangrijk vinden is dat jij zelf jouw das kan
oprollen en jouw hemd juist kan aandoen.
Hoe doe je jouw hemd juist aan voor de u-formatie? Je
steekt hem in jouw broek en zorgt dat alle knoopjes
dichtzijn.
Vaaridgheden:
〇 Ik kan alleen mijn das oprollen
〇 Ik kan mijn hemd juist aandoen: mijn hemd in mijn
broek steken
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3. HYGIËNE
Een bever moet ook proper en hygiënisch kunnen zijn.
Op kamp is de leiding er om jou te helpen, maar hoe tof
zou het zijn als jij zelf kan zorgen dat je volledig opgefrist
bent?
Vaardigheden:
〇 Ik kan alleen mijn tanden poetsen
〇 Ik kan mijn neus snuiten
〇 Ik was mijn handen na het plassen

4. TECHNIEKEN
Oh ow, zien we daar open veters? Let maar op, dat is best gevaarlijk. Leer
daarom zelf jouw veters knopen én losmaken. Kan jij daarbij ook al jouw
hemd dichtknopen?
Vaardigheden:
〇 Ik kan mijn veters knopen
〇 Ik kan mijn veters losmaken
〇 Ik kan mijn hemd dichtknopen

5. CREATIVITEIT
Ook voor de creatievelingen zit hier iets fijns tussen. Kan
jij een knutselwerkje maken, dan verdien jij zeker deze
bevertand. We zijn er zeker van dat iedereen iets moois
en unieks kan creëren!
Vaardigheden:
〇 Ik kan zelf een knutselwerkje maken
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6. SPORT & SPEL
Samen spelen is superleuk, zeker wanneer iedereen eerlijk speelt. Wanneer
we het volgende spelletje willen spelen óf we verlaten onze speelplek mogen
we zeker niet vergeten opruimen! Kan jij dat al?
Vaardigheden:
〇 Ik kan eerlijk spelen
〇 Ik kan samen spelen met anderen
〇 Ik kan speelgoed opruimen: verzamelen én op de
juiste plek leggen

7. SAMENWERKEN
Vele handen maken licht werk. Als we goed samen kunnen werken gaat alles
beter!
Vaardigheden:
〇 Ik kan samenwerken met de andere bevers: samen
een opdracht volbrengen, luisteren naar de anderen,
overleggen, etc…

8. NATUUR
Een Tortel laat twee dingen achter: niets én dankjewel! We laten geen afval
achter en bedanken de eigenaar van het terrein dat we gebruiken.
We FOSSEN IN DE BOSSEN en dragen daarom ook zorg voor onze mooie
natuur.
Vaardigheden:
〇 Ik maak de natuur niet kapot: ik breek geen takken
af, pluk geen blaadjes, trek geen gras uit,…
〇 Ik gooi afval in de vuilbak, niet in de natuur
〇 Ik kan veelvoorkomende dieren/insecten bij naam
noemen (konijn, paard, mier, worm, spin, etc…)
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