
 -12     KLJ Sint-Gillis-Waas  

 



Dag lieve -12’ers! 

 

Omwille van het coronavirus, is het jammer genoeg even geen KLJ… 

 

We hebben speciaal voor jullie een spelletjesboek gemaakt 

boordevol KLJ-plezier!  

 

We volgen de situatie op en we hopen jullie snel terug te zien bij de 

eerstvolgende activiteit!  

Houd zeker de Facebookpagina en de website www.kljsgw.be in de gaten 

voor verdere info in verband met de activiteiten.  

 

Veel speelplezier! 

 

Virtuele knuffels,  

Hanne, Leander, Eline, Jasper, Jens en Silke 
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http://www.kljsgw.be/


kleurplaat 
Normaal trokken we zondag 1 november naar het bos voor een heuse rechtendoortocht! Ter 

vervanging kunnen jullie deze kleurplaat kleuren! Laat je fantasie de vrije loop en teken al je 

leuke vriendjes en vriendinnetjes erbij.  
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Ken je leiding?! 
Het KLJ-werkjaar is bijna een maand bezig! We hebben al een paar zondagen met elkaar 

gespeeld. Maar kennen jullie ons wel goed? Weet jij wie op deze foto’s staat? Hieronder 

vinden jullie namelijk foto’s van de leiding toen ze zelf kleintjes waren in de KLJ! Zet de 

juiste naam bij de juiste foto! 

Keuze uit: Hanne – Leander – Eline – Jasper - Jens - Silke 
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Moppen & Raadsels 
Een kleuterjuf vraagt aan haar klas:  

“Wie van jullie kan de seizoenen van het jaar opnoemen?”  

Jantje steekt zijn vinger op. “Zeg het maar Jantje!”  

“Herfst, winter…”, begint Jantje, maar verder blijft het stil.  

“Waar blijven de lente en de zomer, Jantje?”, vraagt juf.  

“Ja, dat vraag ik mij dus ook al af!” 

 

Jantje zit in de klas en zegt: “Broem broem broem broem”. 

Dus de juf zegt: "Jantje wil je even ophouden?" ,  

waarop Jantje blijft doorgaan: "Broem broem broem broem". 

Dan zegt de juf: "Jantje, ga nu maar na de gang". 

"Nee", zegt Jantje, "dat kan niet, mijn benzine is op". 

 

Het is rood en wit en loopt over de noordpool?  

 

 

Twee vissen kijken naar buiten.  

Zegt de ene vis tegen de andere: 'Het regent!'  

Zegt de andere: 'Gelukkig zitten wij lekker droog!' 

 

De juf vraagt aan Jantje: 'Jantje, kun je vanaf 0 tot 10 tellen,  

maar dan achteruit? Jantje zegt: 'Oké, 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0.  

Dan zegt de juf: 'Jantje, je bent de 8 vergeten.' 

 'Nee hoor juf, want u zei 8 eruit!' 

 

 

Hoeveel maanden hebben 28 dagen? 
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Kruiswoordraadsel 
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Doolhof 
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Woordzoeker  

 

● SILKE 

● ELINE 

● LEANDER 

● JASPER 

● JENS 

● HANNE 

● BOSSPEL 

● KAMP 

● MINTWAALF 

● WATERSPELLETJES 

● ZONDAG 

● SPORTFEESTEN 

● KLJLOKAAL 

● DIEPINDEZEE 

● KLJSGW 

● WEEKEND 

● LAATHETKNALLEN 

● UNIFORM 

● BLOEMETJESVERKOOP 

● WEERWOLVEN 

● SPELEN 

● OUDERAVOND 
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Halloweencupcakes (voor 5 personen)  

INGREDIËNTEN 

● 125 g zelfrijzende bloem 

● 125 g suiker 

● 100 g boter 

● 20 g vanillesuiker 

● 2 eieren 

● versiering naar keuze  

 

BEREIDINGSWIJZE 

1. Maak de boter mals 

2. Voeg de suiker toe en meng goed 

3. Voeg de volledige eieren erin en mix tot glad mengsel 

4. Zeef de bloem en doe het bij het mengsel 

5. Mix nu alles tot een glad mengsel 

6. Vul cakevormpjes voor 3/4 

7. Bak het ongeveer 10 min. in een oven van 200°C 

8. Laten afkoelen  

9. Versier de cupcakes nu naar keuze (inspiratie kunnen jullie vinden in de 

afbeeldingen)  

10. Smullen maar!!  
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https://www.solo.be/nl/ingredienten/meel/
https://www.solo.be/nl/ingredienten/boter/
https://www.solo.be/nl/ingredienten/ei/


Origami 

 

 

9 



Punttekening 
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work-out 

Spel je naam en doe de workout! 

Herhaal minimaal 2 keer! 

A: 50 jumping jacks 

B: 30 abs crunches 

C: 30 squats 

D: 15 push ups 

E: 1 minuut tegen de muur aan zitten 

F: 10 burpees 

G: 20 sec rondjes met je armen draaien 

H: 20 squats 

I: 30 jumping jacks 

J: 15 abs crunches 

K: 10 push ups 

L: 2 minuten tegen de muur aan zitten 

M: 20 burpees 

N: 40 jumping jacks 

O: 25 burpees 

P: 15 sec rondjes met je armen draaien 

Q: 30 abs crunches 

R: 15 push ups 

S: 30 burpees 

T: 15 squats 

U: 30 sec rondjes met je armen draaien 

V: 3 minuten tegen de muur aan zitten 

W: 20 burpees 

X: 60 jumping jacks 

Y: 10 abs crunches 

Z: 20 push ups 
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Wij missen jullie! 

Virtuele knuffels,  

Hanne, Leander, Eline, Jasper, Jens en Silke 

PS: Heb je één van de opdrachtjes gemaakt en wil je het delen met ons? Stuur 
ons dan een foto of filmpje op WhatsApp (0470849687) & zo kunnen wij ook 

meegenieten van jullie KLJ-speelplezier! 
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