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Wist-Je-Datjes ‘Joro 1-2’ 

Wist je dat…  
 
- we stoere kindjes hebben die door de koude spelen? 
- jullie ondanks de koude, heel goed meespelen? 
- je 11/02/2023 een vriendje mag meenemen? 
- een olifant, een nijlpaard en een luiaard niet kunnen springen? 
- koeien meer melk maken als ze rus ge muziek luisteren? 
- een krokodil zijn tong niet kan uitsteken? 
- een slak drie jaar kan slapen? 
- een ijsbeer een blauwe tong hee ? 
- er onder jullie grote deugnieten zi en? 
- we een koppeltje hebben in joro 1-2? 
- we veel keukenprinsen en keukenprinsessen hebben? 
- we dit gemerkt hebben jdens onze leuke kookac viteit? 
- we deze kookac viteit samen met kadé hebben gedaan? 
- jullie veel lekkers hebben gemaakt? 
- jullie daar ook van mochten smullen? 
- we een heerlijk kerstontbijt gegeten hebben? 
- het een heel gezellige en feestelijke ochtend was? 
- jullie allemaal heel braaf zijn geweest? 
- Sinterklaas ons dat hee  verteld? 
- Sinterklaas heel blij was om jullie terug te zien? 
- Sinterklaas al uitkijkt naar volgend jaar? 
- jullie de pieten hebben verslagen met enkele opdrachtjes? 
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 Activiteiten ‘Joro 3-4’ 

Zaterdag 14 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Er was eens een boer in het kleine stadje Hoogstraten en die moest elke 
dag hard werken op het veld, hij zorgde ervoor dat heel Hoogstraten aard-
appelen had. Elke dag opnieuw en opnieuw. Tot er opeens een mislukte 
oogst was. De pata en hadden geen mooie vorm en ze smaakten helemaal 
niet hetzelfde. Iedereen was razend op de boer want ze hadden geen aard-
appelen meer. De boer was verdrie g en zocht een oplossing. Hij dacht: 
“Wat als ik de aardappelen nu in kleine stukjes snij en ze in de oven doe, 
dan weet niemand dat ze eigenlijk super lelijk en niet lekker waren.” Zo ge-
zegd, zo gedaan. Wat was het een succes, iedereen vond het superlekker. 
Ze vonden het het lekkerste dat ze ooit gegeten hadden. De boer had chips 
uitgevonden. Wij weten dat jullie dat allemaal super lekker vinden, maar we 
vinden dat jullie het ook moeten verdienen. Duuuuusss daarom doen we 
‘chipsquiz’.  

Zaterdag 21 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Voordat jullie geboren waren, hebben jullie ouders elkaar ontmoet en zijn 
ze verliefd op elkaar geworden. Misschien kwamen ze elkaar tegen in de 
kerk of op school, of misschien zelfs op KSA. Ze waren dan zo verliefd dat ze 
misschien gingen trouwen of een eigen huisje gingen bouwen. Op een heel 
mooie dag was jouw mama zwanger, ze was in verwach ng van jou. Jouw 
mama en papa (of twee papa’s of mama’s) waren dolblij, ze gingen een klei-
ne baby krijgen. Jouw ouders gingen dan naar de dokter want ze wilden we-
ten of jij een jongetje of meisje was. Dus deed de dokter een onderzoek en 
bekeek hij heel goed kijken wat jij was. Na even zoeken had de dokter het 
gevonden: je bent een meisje! En ah ja, voor alle jongens: jullie zijn jongens. 
Jullie ouders sprongen in elkaars armen van geluk. Een paar maanden later 
werd jij geboren. Eindelijk konden jouw ouders jou zien. Je was het mooiste 
jongetje of meisje dat ze ooit gezien hadden. Jullie zijn dus allemaal jongens 
of meisjes en daarom doen we vandaag jongens en meisjes ac viteit.  
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Activiteiten ‘Joro 3-4’ 

Zaterdag 28 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Er was eens een meisje en ze wilde zo graag een spelletje spelen. Maar ze 
was maar alleen dus daarom ging ze op zoek naar anderen om mee te 
doen. Ze liep langs de bakker en  vroeg of de bakkersvrouw wou meedoen, 
maar die had het te druk met broodjes bakken. Daarna ging ze langs de po-
li e, maar die moesten dringend boeven gaan vangen. Bijna had ze alle 
hoop opgegeven en ze liep nog  langs de juwelenmaker. Die keek haar zelfs 
niet aan toe ze hem vroeg of hij wilde meespelen. Helemaal alleen en ho-
peloos liep ze verder. Tot ze opeens bij de Pax kwam, daar waren allemaal 
kindjes van de KSA aan het spelen. Ze liep er naar toe en vroeg of ze mee 
mocht doen. Dat mocht zeker. De KSA kindjes speelden kringspelletjes en 
dat was super leuk. Dus kom ook allemaal deze zaterdag naar de ac viteit 
want we doen mega leuke kringspelletjes. 

Zaterdag 4 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Samen speculaas bakken met je oma of de typische spaghe  van jouw ma-
ma maken. Samen koken is het leukste wat je kunt doen, je leert de dingen 
maken die je lekker vindt. Zodat als jouw mama vieze spruitjes maakt, jij 
gewoon naar de keuken kan stappen en zelf pannenkoeken kan bakken. 
Daarom is het dus super belangrijk om te leren koken want anders moet je 
soms vieze dingen eten. Kom dus allemaal naar de beste kookac viteit ooit, 
waar je leert hoe je allemaal lekkers kan maken en het daarna ook lekker 
kan opsmikkelen.  
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Activiteiten ‘Joro 3-4’ 

Zaterdag 11 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Iedereen van jullie gaat naar school en daar zijn heel veel andere kindjes. 
Sommige kindjes vind je superleuk en andere vind je misschien niet zo 
heel lief omdat ze soms wat gemeen kunnen doen. Zo gaat dat ook bij de 
volwassenen, ze kunnen heel lief zijn maar ze kunnen ook soms boos zijn 
en roepen dat je je kamer moet opruimen, of dat je moet delen met je 
broer of zus. Ook kunnen volwassenen goed doen alsof ze iemand leuk 
vinden. Jullie kunnen waarschijnlijk ook allemaal boos zijn, lief zijn, ge-
meen zijn,… Iedereen is soms wel een beetje van deze dingen. Maar dat is 
helemaal niet erg zo lang je maar niet een hele dag gemeen bent, want dat 
is niet zo leuk voor de mensen rond je. Als je al deze gevoelens van elkaar 
kunt verdragen of als je iemand superleuk vindt, dan noemen we dat vaak 
vrienden. Deze zaterdag op de KSA is het vriendjesdag, dus neem allemaal 
jullie beste vrienden mee naar de KSA zodat we allemaal samen kunnen 
spelen. Als jullie beste vrienden jullie ouders zijn mogen ze jammer genoeg 
niet mee, want ouders zijn geen kindjes meer. Jullie mogen ook de kindjes 
meenemen die niet al jd even lief zijn tegen jou, want ook die kindjes ver-
dienen het om samen te spelen.  

Zaterdag 18 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
Misschien willen jullie wel graag iets speciaals of cools zijn? Zoals bijvoor-
beeld een gekke clown of een vis of een boom of een octopus of een hor-
loge,… Jullie hebben geluk want deze zaterdag is de dag waarop alles mo-
gelijk is, waar jullie eender wie of wat kunnen zijn. Waar jullie voor een 
dag de president van Amerika kunnen worden. Of misschien wel jouw 
buurman, of misschien wel de hond van jouw buurman. Alles kan, waar 
jullie ook maar van dromen. Kom dus allemaal verkleed in iets super, me-
ga, kei cool, omg-niveau gehalte, iets dat de wauw factor haalt. Want het 
is carnavalsac viteit. 
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 Wist-Je-Datjes  ‘Joro 3-4’ 

Wist je dat…  
 
- roetpiet rijmt op wierewierewiet?  
- jullie allemaal braaf zijn geweest?  
- jullie je allemaal goed kunnen verstoppen?  
- jullie ook goede piraten zijn?  
- sommigen van jullie op de kerstmarkt waren?  
- wij dat heel leuk vonden? 
- het ook wel zooo koud was dat je neus er bijna afvroor?  
- de herfstwandeling super herfs g was? 
- we toen veel hondjes zagen en ze ook mochten aaien?  
- jullie ook allemaal gehandicapt waren op een ac viteit? 
- jullie daardoor veel op de grond vielen?  
- het heel grappig was om te zien? 
- het kerstontbijt super gezellig en lekker was?  
- het ook heel kers g was?  
- jullie allemaal een snoepzakje van de Sint gekregen hebben?  
- het ook wel een beetje spannend was om de Sint te zien?  
- sommigen van jullie een hele grote mond hadden?  
- de Sint daar een hele goede oplossing voor had?  
- dat zoveel mogelijk le erkoekjes in je mond steken was?  
- sommigen van jullie goed konden tekenen?  
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Activiteiten ‘Joro 5-6’ 

Zaterdag 14 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
hcsipmylarap  
 
Zaterdag 21 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
semag dnal hgih  
 
Zaterdag 28 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 

e vitca potsrev  
 
Zaterdag 4 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
lepspahcslezeg agem  
 
Zaterdag 11 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
gadsejdneirv 
Neem zeker je vriendjes mee! 
 
Zaterdag 18 februari 2023 van 14:00 tot 16:00  

e vitcalavanrac  
Kom vandaag allemaal verkleed! 


