
Planning                                                    

Vrijdag 15-03: avond opkomst. Info via de 

mail. 

Zaterdag 23-03: reguliere opkomst  

Zaterdag 30-03: reguliere opkomst  

Zaterdag 06-04: paaseieren actie. Info via 

de mail  

 13 &14 april: Voorjaarsovernachting! Info 

volgt.  

Zaterdag 20-04: Paasbrunch met ouders! 

Info volgt.  

Zaterdag 27-04: reguliere opkomst 

Zaterdag 04-05: geen opkomst. Vakantie! 

Zaterdag 18-05: geen opkomst. Vakantie! 

Zomerkamp: 7 t/m 12 juli                                                    
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Lees verder op de achterkant    

Hallo Shanti’s, ouders en andere belangstellenden! Dit is de shantikrant, de 

krant waarin jij leest wat het laatste nieuws is van de shanti’s! Leuk dat je 

de krant leest!  

Het nieuwe jaar is weer goed begonnen. 6 januari was onze 

nieuwjaarswandeling.  Tijdens deze wandeling hebben onze vroege 

vogels zich moe gemaakt in de heuvels rondom Mesch. We gingen hierbij 

over de grens naar België. Een heel goed begin voor het nieuwe jaar! 

 

 

 

 

Weten jullie nog dat de eerste opkomst ging over internationale spellen? Deze opkomst 

stond volledig in het thema van wereldreizen. We vlogen van Japan naar Taiwan om 

vervolgens in Zweden een spelletje Kubb te doen. Verder zijn we gestart met het 

basisinsigne en het “Ik”-insigne. 

  

Wat je van beren leren kan; 

Fruitpizza Maken 

Dit heb je nodig: 

 Watermeloen 

 Diverse soorten fruit om te beleggen: kiwi, 

aardbei, perzik, etc. 

Zo maak je het: 

1. Snij de watermeloen in plakken 

2. Schil de kiwi en snij deze in stukjes 

3. Schil de perzik en snij deze in stukjes. 

Perzik uit blik kan ook. Even laten 

uitlekken en dan in stukjes snijden. 

4. Snij de aardbeien in plakjes. 

5. Beleg de plak watermeloen met de 

kiwi, aardbei en de perzik. 

6. Verdeel de watermeloen in punten. 

Dan lijkt het net een echte pizza! 

 

 

De shanti’s hadden veel plezier bij het spelen 

van het Zweedse spelletje Kubb 
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Belangrijke Weetjes                                                                                        

De opkomst begint normaal gesproken om 9.30u, zorg dat je er uiterlijk om 9.25u bent 

zodat we op tijd kunnen beginnen * Wanneer een Shanti niet naar een opkomst kan 

komen, meld haar dan alsjeblieft (op tijd) even af * Kijk op www.olterdissen.nl of op onze 

FB-groep voor meer verslagen en foto’s  

shantis.sfo@outlook.com * Fabrice (Teamleider) +31 6 52261148 * www.olterdissen.nl 

          

Shanti: “Wie ben ik?”  

Shanti is een lief meisje. Ze woont met haar familie 

aan de rand van de jungle. Ze heeft een heel 

speciaal vriendje, die Mowgli heet. Shanti en 

Mowgli spelen vaak in de jungle, samen met de 

dieren uit het woud. Vandaag zit Shanti aan de 

rand van de rivier. Ze kijkt naar de visjes in het 

water. Ook zit ze de weerkaatsing van de jungle 

in het water. Bomen, lianen en vogels. Maar ook 

de weerspiegeling van haar eigen gezicht ziet ze 

in het water. Plots denkt ze: “Wie ben ik eigenlijk?” 

“Haha, dat is een makkelijke vraag. Ik ben 

natuurlijk Shanti.” Tevreden met het antwoord op 

de vraag, bedenkt Shanti een ander spelletje. 

‘ketsen’. Bij ketsen pak je een ronde en platte 

steen en slinger je die over het water, zodat hij 

stuitert.  

De steen stuitert 3x over het water. Plots is Shanti 

niet meer zo tevreden over haar antwoord. De 

naam Shanti is verzonnen door haar ouders. “Wat 

wil dat nu zeggen over wie ik ben?”. 

 

 

Geïrriteerd gaat Shanti aan de rand van het 

water zitten. Ze pakt een stok en schrijft heel groot 

IK op de grond. Boven de letters IK schrijft ze 

pappa en mamma. En daarnaast tante Etu en 

daaronder nichtje Kaga. Helemaal bovenaan zet 

ze de naam van haar grootmoeder, Ma-Cha-

Hee. Tevreden kijkt ze naar de tekening. Zo, nu 

heeft ze haar stamboom getekend. Dat ziet er 

mooi uit. Vervolgens denkt Shanti na: “Wat kan ik 

allemaal goed? Dansen, zingen en koken.” Deze 

talenten schrijft ze met haar stokje op de grond.  

Dan hoort ze geritsel tussen de bladeren. Ze kijkt 

op, daar is Mowgli! Wat gezellig! Enthousiast 

vertelt Shanti over haar stamboom en de 

talenten. Mowgli vindt het interessant, maar ook 

een beetje moeilijk. Snel vraagt hij aan Shanti om 

verstoppertje te spelen. Dat vindt Shanti goed. Ze 

rennen met een vlotte tred het bos in.  

In het bos komen ze Baloe, Chill en Malchi tegen. 

Met veel trots vertelt Shanti over haar stamboom 

en over haar talenten.  
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