
Online maandopdrachten november 
 
BOOOH WELPEEEEN, 
ELK JAAR KOMEN DE MONSTERS IN NOVEMBER SAMEN OP ONZE SCOUTS. TIJDENS DEZE 
MAAND DOEN ZE DE ZOTSTE MONSTERSPELEN, LACHEN ZE ZICH KAPOT EN JAGEN ZE VOORAL 
IEDEREEN HEEL VEEL SCHRIK AAN. DIT JAAR WILLEN ZE GRAAG DE WELPEN ERBIJ OM HEN TE 
VERGEZELLEN. ZIJN JULLIE KLAAR OM EEN MAAND LANG OPGELEID TE WORDEN TOT ÉÉN VAN 
DEZE MONSTERS?  
Omwille van Corona zullen de monsters zich opsplitsen. Zo zullen ze bij elk van 
jullie thuis een maand lang komen logeren en wanneer het hun uitkomt een leuke 
monsteropdracht met jullie doen.  

 
Opdracht 1 

DE MONSTERS willen jullie huis VERSIEREN MET ENGE POMPOENLANTAARNEN. VAN DE 
INHOUD kunnen DE ouders EEN LEKKERE SOEP MAKEN, WANT NA ZO’EEN knutselwerk 
ZULLEN DE MONSTERS WEL HONGER HEBBEN... 
 
Benodigdheden:  

- Pompoen(en) 
- keukenMesje en soeplepel 
- Ouders voor de begeleiding 
- Theelichtjes 
- Stift om jouw gekozen figuur te tekenen 

 
Hoe doe je het : 

- Snijd bovenaan een deksel uit de pompoen. 
- Hol de pompoen uit. Zorg dat je ongeveer 2 cm vruchtvlees overhoudt. 
- Teken op de pompoen de figuren die je wil uitsnijden. Inspiratie nodig? 

Kijk eens op internet. 
- Snijd nu over de lijnen. Snijd voorzichtig, zodat je niet uitschiet met je 

mes. 
- In het deksel kan je eventueel enkele gaten maken om de warmte en rook 

van het kaarsje door te laten. 
 
 
 
opdracht 2 

De monsters willen jullie graag mee op speurtocht nemen. Ze zijn er namelijk van 
overtuigd dat te veel binnen zitten niet gezond is voor jullie. De monsters zijn 
grote fan van de hobbit en hebben daarom voor jullie een super leuke tocht 
uitgestippeld. 
Vraag lief aan de ouders om de geocach-app te downloaden en met jullie mee op 
tocht te gaan. 
https://www.geocaching.com/geocache/GC4ZQC6 
Na een dagje schatten zoeken en vele kilometers wandelen is het misschien ideaal 
om gezellig met de monsters onder een dekentje voor de tv te gaan liggen en hun 
lievelingsfilm -de hobbit- te kijken. 
 
 



opdracht 3 

DE MONSTERS GAAN JULLIE LEREN OM VLEERMUIZEN TE VANGEN. Knip onderstaande 
vleermuizen uit en hang ze op in de tuin tegen een boom of een andere plek waar er 
niets kapot kan gaan. Maak daarna een katapult van 1 of meerdere takken en een 
rekker (een kapotte fietsband ofzo) en probeer hem dan maar uit op de roos! 
Probeer van zo ver mogelijk de roos te raken en zo vaak mogelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Opdracht 4 

NA AL DAT LEKKERS (POMPOENSOEP MET VLEERMUIZEN) TE HEBBEN GEGETEN VINDEN DE 
MONSTERS HET TIJD OM AL DIE KILOS ER MET een echt MONSTERparcour AF TE TRAINEN. 
Maak een zo cool mogelijk parcour buiten en/of binnen. Laat je creativiteit de 
vrije loop en gebruik alle attributen waar je maar aan kunt denken om een zo 
spectaculair mogelijk parcour te maken. Leg jouw parcour ook zo snel mogelijk 
af ! 
Hier wat leuke voorbeeldjes om jullie op weg te zetten: 
https://www.youtube.com/watch?v=E8x-xyQZfb4  
https://www.youtube.com/watch?v=BKY_zngz6EA 
https://www.instagram.com/tv/B94ar65H8Ur/?utm_source=ig_web_copy_link 
Je kan er natuurlijk ook leuke trick shots tussen steken zoals: 

- Bottle flip 
- Waterpong 
- Iets raken met jouw zelf gemaakte katapult 
- Frisbee, baseball, basketball… trick shots 

 
 
 


