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Activiteiten ‘Sjo’ 

Zaterdag 14 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Geslachten worden vaak met elkaar vergeleken, zo ook soms op de 
KSA. Laat zien welk geslacht in de SJO de bovenhand kan nemen. 
 
Zaterdag 21 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Wandelen kan leuk zijn, zeker met een twist. Afwijken van ons pad 
staat niet in ons woordenboek. 
 
Zaterdag 28 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Ik zit in de Kempische grond en bij ‘den Desta’ halen ze mij uit de 
grond. Wat ben ik? 
 
Zaterdag 4 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Spel wordt gespeeld in drukke omgeving op verplaatsing. David en Goli-
ath vochten er zelfs ooit! 
 
Zaterdag 11 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Vriendjesdag!! Neem allemaal een vriendje of vriendinnetje mee die 
nog niet in KSA zit! 
 
Vrijdag 17 februari 2023 van 19:00 tot 21:00 
De bal hee  3 gaten en je kan er kegels mee omver gooien. 

 

 
28 Krantje 4 2021-2022 

Wist-Je-Datjes ‘Sjo’ 

Wist je dat…  
 
- Maurane er vanaf volgend krantje terug bij is?  
- ze jullie heel hard mist?  
- ze er wel terug bij is met de nieuwjaarsrecep e? 
- dit heel leuk gaat worden?  
- het bij jullie koud is maar in Berlijn nog kouder? 
- jullie niet goed een ei kunnen doorgeven via de mond? 
- de leiding dit beter kon?  
- jullie wel goed zijn in een menselijke pyramide maken? 
- Jeff het beste het bekertje kon vullen?  
- hier bewijs van is? 
- er geen stoute sjo’ers waren dit jaar volgens Sinterklaas? 
- er wat vlindertjes in de buik zi en bij sommige sjo’ers? 
- we zin hebben in sneeuw jdens de ac viteiten ? 
- velen nog steeds een korte broek aandoen jdens de ac viteit ? 
- we daarom dus zeker geen pla e sjo zijn? 
- jullie leiding hierin al jd het goede voorbeeld gee ? 
- buiten leider Rens die soms al eens een lange broek aan dur  doen? 
- wij in de Paasvakan e op Joepie gaan? 
- het thema van Joepie dit jaar de ruimte is? 
- jullie leiding hiervoor een mega grave trui gaat ontwerpen? 
- alle andere sjo groepen jaloers gaan zijn op deze trui? 
- de andere sjo groepen ons ook mega stoer gaan vinden als we allemaalin 

korte broek komen? 
- jullie best al op zoek gaan naar goeie wandel of loopschoenen om mee te 

gaan? 


