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De bloemen uit de bloembollen staan weer in bloei. Langzaam
veranderen de kale takken weer in bladdragers met verse groene
blaadjes.
De witte bloesem deed de lucht nog grijzer lijken maar…de Lente
is in zicht!
Dat er afgelopen maand ook meer leven rond de Bolster was
betekend niet dat we als staf in een winterslaap hebben gezeten!
Blij dat we, voorzichtig aan, weer bij de Bolster samen mogen
komen met de meeste groepen doet ons goed! In deze Bolster
Bode lees en zie je weer wat we allemaal samen hebben
meegemaakt!

Bikkels
4 maart, hadden we een buitenprogramma bedacht. Maar het weerbericht zag er
niet al te best uit. Dus hadden we snel een ander spel bedacht Emoticion spel.
Het buitenprogramma kunnen we ook altijd nog eens vanuit de Bolster doen.
We speelden twee versies van het emoticion spel, dat goed in de smaak lag bij de
Bikkels. Als eerst stuurden wij als leiding een foto waarbij wij een emoticion
uitbeelden, de taak om als snelste de juiste emoticion terug te sturen. Oh wat
waren er een paar bij die razendsnel waren. De Bikkels kregen zelf ook de kans
om foto’s te sturen, sommige waren erg moeilijk en werd alles uit de kast
gehaald, schmink of huisdieren werden gefotografeerd.
Grappig momentje; iemand stuurde en foto van een vis er werden verschillende
vissen emoticion terug gestuurd. Wij als leiding vroegen welke is de goede, het
antwoord alles want een vis is toch een vis. ( ja dat is waar ;p)
Daarna hadden we een andere versie, wij stuurden een emoticion, de taak om zo
ludieke foto terug te sturen. Het was een gezellige middag die snel voorbij vloog.
11 maart, een stormachtige dag. Dus echt VLIEGERweer. Voor diegene die
wilden kregen een vliegerknutselpakketje thuis gebracht.
18 maart, eindelijk mochten we weer bij de Bikkels komen. Waarop we allemaal
lang hadden gewacht! We begonnen met de Alleskunner.
In verschillende groepjes werden spellen gespeeld en de punten bijgehouden.
Spellen zoals vliegtuigje vouwen, ballen gooien, aardappels vangen met een vork
en balanceren op een been. De tijd vloog voorbij, volgende week zou de
prijsuitreiking volgen.
25 maart, tijdens het ongewoongroepdraaien is een opdracht geweest om je
eigen spel te maken. Tijd om deze spellen nu met elkaar uit te testen. We
speelden Bikkelganzenbord, met mooie foto’s van ons, Rara wat ben ik, en
minute to win it spellen. Nog even tijd over, dus eerst de prijsuitreiking van
vorige week. Gijs heeft de prijs de Alleskunner gewonnen, we hielden ook
rekening met het ongewoongroepdraaien.
Als laatste speelden we nog buskruit, een soort van verstoppertje.

Enquête 2021
Fijn dat 51 mensen de moeite namen om de enquête in te vullen. We hebben de antwoorden
meegenomen in de besluiten die genomen zijn m.b.t. Corona. We hebben nauwelijks namen
doorgekregen van mensen die we kunnen benaderen voor vrijwilligers werk ( achter de schermen
zijn we wel al in gesprek met wat mensen) maar er zijn flink wat ouders die ons willen
ondersteunen in kleine taakjes! Verbeter punten hebben we nauwelijks volgens de antwoorden
die we kregen. Wij hopen dat als dit wel het geval is dit gelijk gecommuniceerd word.
De vele complimenten deden ons als staf goed!
Creatief, sociaal, je mag zijn wie je bent, gezelligheid, leuke club
Het goed
Laagdrempelig/ voldoende afwisseling in de activiteiten / enthousiaste leiders
Alles kan en mag
Aandacht kids creativiteit vaardigheden aanleren en sociaal sterk
Sociaal en gezellig
Mooie dingen waar ze zich mee laten zien,
Uitdagen zonder competitie
Fijne leiding en creatief
Communicatie naar ouders en leden.
Kinderen dingen laten ontdekken zonder dat het resultaat gericht is
Jullie doen alles fantastisch
Enthousiasme
Communicatie/creativiteit/zorgzaamheid
Heel veel plezier maken
Dat iedereen zichzelf mag zijn
Iedereen is welkom, ook als je wat minder goed kunt meekomen, zoals bij bijvoorbeeld voetbal
Voor al zo door gaan
Gewoon kinderen kinderen laten zijn en lekker buiten!
Jullie zijn heerlijk enthousiast altijd, zeker zo houden!
Alles
iedereen telt mee en is gelijk en iedereen wordt in zijn waarde gelaten
Jullie gedrevenheid, inspelen op de veranderingen, aanpassingsvermogen
Erg vriendelijk
Bezigheid van jongeren en het leren van verschillende activiteiten
Ook voor de allerkleinsten een groep
De lol die de kinderen hebben, het van alles doen en ontdekken en lekker vies worden
Kracht van het klein houden.. af en toe iets groots doen door uitstapje.
Ongedwongen sfeer
Samenwerking, buiten
Samen werken
Communicatie en de kinderen heerlijk vermaken
Ieder kind zijn of haar eigen kracht leren kennen.
Kinderen in de waarde laten, actief en gezelligheid. Je bent geen nummer.
Ze ook leuke dingen over natuur en dieren bij brengen is heel goed
Ik breng mijn kinderen met een gerust hart weg. Leuke leiding en het voelt veilig.
Vindingrijk, leuke activiteiten
Fijne communicatie en zichtbaar in Diessen ook tijdens activiteiten
Goed
Enthousiasme naar de Kids..
Iedereen in de waarde laten, samen werken
Dat kinderen samen met elkaar iets actiefs doen.
Origineel, vindingrijk kunnen goed improviseren, sluiten aan bij de kinderen, op de hoogte houden van
ouders, het welkom heten als ze aankomen en ook het afscheid nemen dat ze er zijn voor de kids
Lekker buiten, vrij laten, heerlijk vertrouwd spelen
Leuke goede ideeën
Lekker buiten ravotten
Socialisatie van de kids en respect
Saamhorigheid altijd oplossend gericht denken vooruit denken en alternatieven zoeken samen sta je sterk
laagdrempelig en de kinderen genieten van de gewone dingen die bij jullie nog kunnen.
Het plezier wat de kids bij jullie hebben. Altijd vol enthousiasme

Minioren Maart 2021
Lastig, niet leuk, maar naar ons idee wel de beste
optie toen we besloten dat we in ieder geval deze
maand nog niet samen zouden komen met de
Minioren.
Als #ONgewoon groep programma regelde Niels
voor alle “vaste Minioren deelnemers” een klei
pakketje die de Minioren bij Kim op konden halen.
Thuis, met hulp van het thuisfront, konden de
Minioren aan de slag.

Bosbengels Maart 2021
4 maart vorige week hadden we
online bingo gespeeld met leuke
prijzenpakketten het
waren allemaal doe pakketten die
je op de Jong Nederland manier
moest klaar maken 1 pakket
bestond uit afbakbroodjes met
knakworst 1 pakket uit maïs om
popcorn te bakken 1 om cake te
bakken 1 om pannenkoeken te
bakken. En ze moesten hier
allemaal een foto van maken en
op onze ongewoon groep app
zetten.
11 maart we hadden weer een
online spel in elkaar gezet via
teams ontmoeten we elkaar en
onze quizmaster Tijmen gaf de
boys de opdrachten ze deden erg
fanatiek mee was weer een leuke
avond..
Eindelijk kregen we groen licht
dat we weer groep mochten gaan
draaien bij de bolster maar
helaas lieten de weergoden ons
die week in de steek, dat we
daarom toch maar weer een
thuisopdracht rond gebracht
hadden.
Iedereen kreeg een klein
knutselpakketje thuis die ze in
elkaar konden zetten zodat er
een paasmandje instond waar ze
de paaseitjes in konden doen die
mee waren afgegeven ook hier
plaatsten iedereen een mooie
foto op onze ongewoon groep
app
25 maart ja nu was het eindelijk
zover we mochten de Bosbengels
bij de Bolster ontvangen.
We kregen meteen de vraag
mogen we vrij spelen de hut
weer gaan bouwen natuurlijk
mag dat de leiding zorgde dat we
mooi vuur hadden bij de
kampvuurkuil, zodat we deze
avond gezamenlijk af konden
sluiten met lekker marshmallows.
We kregen nog gezellig bezoek
van Joep die even een kijkje
kwam nemen.
Het was super fijn om elkaar te
zien we kijken weer uit naar
volgende week.

Knerten Maart 2021
Op 6 maart speelden we 3 spelletjes. Relaxte spellen waar de Knerten om gevraagd hadden in
de enquête. Een emoticon/ foto/ whatsapp spel in 2 verschillende varianten. En de Knerten
mochten voor de hele groep ieder 2 foto opdrachten bedenken.
We kregen een paar filmpjes binnen op de 13e maart. We vroegen de Knerten een magie show
te filmen en te appen. Het verzoek van diegene die iets in stuurde was om deze filmpjes niet te
delen. Prima, die keuze respecteren wij. Het was wel erg leuk kunnen we melden!
We mochten al eerder samen komen als we de landelijke richtlijnen hadden aangehouden. Door
het toenemende aantal kinderen wat in Diessen besmet was geraakt met het Cocid virus stelden
we het samen komen nog even uit. De 20e maart kwamen we dan weer samen. En, achteraf
gezien was dit ook echt de beste keuze! Het was echt mooi weer waardoor het buiten
groepdraaien ook een stuk aangenamer maakte dan dat we eerder, met slecht weer, weer waren
gestart.
Niet alle Knerten konden komen ( Sommige komen al om de week en nu was de toets week ook
een reden om de studieboeken boven de Knerten te zetten. En, terecht!)
Diegene die er waren hadden de puberstreken meegenomen. Heerlijk! Na een paar breinbrekers
die ze individueel konden oplossen was het tijd voor een potje Kubb. We maakten een jongens en
meiden team en beide teams haalde streken uit om de winst binnen te slepen. Er werd heel wat
gelachen!
Als afsluiter stelde een Knert voor, dat wij als Knertteam, de Knerten vragen zouden stellen. Van
die gekke vragen als “Wie denk je dat als eerste van de Knerten gaat trouwen, miljonair is etc”.
Een simpel “spel” maar ook erg grappig.
Op 27 Maart hadden we mazzel! De 6 Knerten die konden komen kwamen pas om 11 uur. Dit
hadden we in de app afgesproken toen we zagen dat er een flinke bui nog zou vallen na half 11.
Toen de Knerten er waren was het prachtig weer! De groep werd in 2 gesplitst en beide teams
kregen de opdracht om een kampdraai boek ta maken met daarbij ook de menu’s die zij graag
zouden willen. De meiden ging dit goed af. De jongens roken de vrijheid en lieten we lekker
ravotten! Het was ook fijn om elkaar weer te zien!

