
PAASBLUB



Dag lieve schatten, 
 
Hopelijk zijn jullie het nog niet te beu van in jullie kot te blijven
zitten en jullie vrienden en
vriendinnen te moeten missen. Voor wie dit toch zo zou zijn is hier
de oplossing: de
Om jullie tijd toch een beetje te vullen en dan niet alleen met
schooltaken en lessen, heeft de leiding een leuke spelbundel in
elkaar gestoken. Zo kan je je op verschillende manieren leuk bezig
houden en de mama en papa ook soms een beetje rust gunnen. :) 
Wij willen wel benadrukken om de opdrachtjes alleen samen met je
gezin uit te voeren en dus een een wandeltocht of dergelijke niet
met andere KSA vriendinnetjes te doen.
Elke tak heeft zijn eigen leuke en originele bundeltje, MAAR er is
ook een super toffe gezamenlijke opdracht die voor elke leeftijd
geschikt is.. Spannend he? Het issssssss………  de spikspilternieuwe
KSA Molenveld leidingstocht! (voor meer info zie volgende pagina)
De leiding mist jullie natuurlijk ook heel erg en zouden het dus heel
fijn vinden moesten jullie van al jullie opdrachtjes een leuk filmpje of
foto doorsturen naar het e-mailadres per tak. Zo kunnen wij ook
lekker meegenieten van jullie mooie opdrachtjes! 
 
Heel veel plezier en geniet van de paasvakantie! 😊

KSA MOLENVELD PAASBLUB

E-mailadressen per tak
-Kwakjes:kwakjesleiding@gmail.com
-Guppies:guppieleiding@gmail.com

-Jippers:jipperleiding@gmail.com
-Jim:jimleiding@gmail.com
-Sim:simleiding@gmail.com



Al van de berentocht gehoord? Vanaf nu kunnen jullie ook op
leidinstocht! Langs deze wandel-/fietsroutes wonen er enkele
leidsters. Je herkent de huizen doordat er een woord aan een raam
hangt. Ook staan de adressen op het stratenplan. Heb je een tour
gedaan, dan zou je met alle woorden van de tour een zin moeten
kunnen maken. Lukt het jullie om de zin (of zelfs alle zinnen) te
vinden? Stuur de zin(nen) dan door naar
ksamolenveld@gmail.com en maak kans op een beloning! We
willen benadrukken dat het niet de bedoeling is om met je KSA-
vriendinnetjes af te spreken om de tour te doen. Uiteraard is het
belangrijk dat jullie de richtlijnen opvolgen en met jullie gezin,
broer(s)/zus(sen) of alleen gaan. Wij zijn alvast heel benieuwd naar
de resultaten! De tours vormen een lus en de woorden hangen
door elkaar, dus het maakt niet uit waar je begint. In totaal hebben
wij 3 tours voor jullie uitgestippeld zodat jullie kunnen kiezen.
Tour 1 en 2 zijn bedoeld om te fietsen, tour 3 kan je al wandelend
doen. 
Wij wensen jullie alvast heel veel succes en veel plezier!
  
Tour 1 (Wilrijk en Edegem)



Adressen
- Beekstraat 23

- Walter Pompelaan 48
- Edmond Thieffrylaan 91
- Edmond Thieffrylaan 40
- Edmond Thieffrylaan 22
- Edmond Thieffrylaan 12

Tour 2 (Mortsel, Hove en Edegem)

Tour 3 (Edegem en Mortsel)



Kwakjes



Dag allerliefste kwakjes,
 
Om jullie tijd toch een beetje te vullen met niet alleen schooltaakjes
en lessen heeft de kwakjesleiding voor elke vergadering toch een
leuke vervangopdracht gezocht! Als jullie foto’s hebben van de
uitgevoerde opdrachtjes mogen jullie deze altijd doorsturen naar de
kwakjesmail zodat wij ook kunnen meegenieten van jullie mooie
opdrachtjes (kwakjesleiding@gmail.com).Wij missen jullie heel erg
en hopen jullie na de vakantie terug met open armen te mogen
ontvangen op de laatste vergaderingen van het schooljaar.Dikke
kussenFebe, Justine, Laïs, Floor en Ceuleers

 



Joepiee vandaag zijn we allemaal vrouwelijke Bob de Bouwers en
laten we zien dat ook meisjes heel goed zijn in torens bouwen!
Neem je schaar en kleurtjes maar uit de kast, want we maken een
bouwplaat! Knip en kleur deze plaat zo mooi als je kan en vouwen
maar! Kunnen we het bouwen? Nou en of!

Lego-vergadering



Jammer genoeg is er dit jaar geen EDM, maar wat als je nu thuis zelf
een kleine EDM organiseert? Probeer thuis dit lekker receptje eens
uit en plof erna lekker in de zetel om eens in oude fotoboeken te
gaan snuffelen. Hmmmm smakelijk!
 
https://dekinderkookshop.nl/recepten-voor-kinderen/cupcakes-
basisrecept/

PS. Vergeet zeker niet je handjes goed te wassen voor je begint te
kokerellen. 
PS 2. Voor de creatievelingen onder ons kunnen de cupcakes ook nog versieren met wat lekkers
(in de foto zie je al een paar voorbeeldjes)
 

EDM



Ook zal er dit jaar zal er geen kwakjesweekend zijn.. maar voor wie
eens wil voelen hoe zo een weekend er aan toe gaat, mag stiekem
een kijkje nemen in onze weekendplanning.
 
10u: De kwakjes komen aan en nemen afscheid van de mama’s en
papa’s, MAAR geen nood! De kwakjesleiding is ook zeer goed in
knuffelen dus staan nu het hele weekend in voor dat knuffelgehalte
op pijl te houden!
10.30u: We maken de slaapkamer lekker gezellig met lichtjes en zien
dat iedereen naast een vriendinnetje kan slapen. (maar niet teveel
babbelen he deugenieten ;))
11u-12.30u: We gaan een frisse neus halen buiten en spelen leuke
spelletjes
12.30u: Lekkere boterhammetjes gesmeerd door de leiding 
13.30u-16u: Vrij spel! (wat ga jij spelen?)
16u: Tijd voor een lekker vieruurtje
16u-18u: We spelen het laatste spel van de dag18u: Van al dat
spelen hebben we toch wel veel honger gekregen hoor (wat zouden
we eten?)
19u: Nog een rustige avondactiviteit voor we gaan slapen
20u: Slaapwel!

Weekend

Ennnnn niet te vergeten, jullie opdracht voor vandaag is om een zo
goed mogelijk fort te maken van je bed. Zo kunnen jullie al eens
oefenen voor op het echte kamp.
 
PS: Vergeet zeker geen fotootje te sturen naar de leiding om jullie
coole kamp te laten zien! 



Kijk, hier zijn de kwakjesleiding toen ze kleiner waren. Probeer de
oude foto’s van de leiding opnieuw na te maken. Stuur zeker jullie
foto’s door en veel plezier!
 
PS kunnen jullie raden welke foto bij welke leiding hoort?

Levensweg



Maak een domino met al het materiaal dat jullie vinden (boeken,
dvd’s...) Probeer een zo lang mogelijke domino te maken met zo veel
mogelijk verschillend materiaal. 
 
PS door samen te werken met broers/Zussen/mama/papa… kan je
een langere domino maken

Speeltuinvergadering

Kinderfuif
We maken er een schuimfuif van. doe zeep, afwasmiddel of
shampoo in  je handen en probeer zoveel mogelijk schuim te maken.
 
PS probeer geen zeep te verspillen en was dus ineens je handen
eens goed!
PS 2: Zet terwijl ook een goed muziekje op en dans tegelijkertijd



 

Maak een deeltje van de videoclip van like me, kies uit de liedjes een
vrouw of meisjes. 
Gooi jullie dansbenen maar los! 
PS: Bezorg ook zeker de leuke videoclips aan de leiding!!
 
meisjes: https://www.youtube.com/watch?v=_UDO3l_bWEQeen 
 
vrouw: https://www.youtube.com/watch?v=wGmCAZDuz2A
 
 

Dag lieve kwakjes, de leiding daagt jullie vandaag uit om zoveel
mogelijk kleren over elkaar aan te doen tot er niets meer bij kan!
Hoeveel truien, T-shirts, broeken, sokken en onderbroeken kan jij
over elkaar aandoen? Wij zijn al heel benieuwd!

Gemengde vergadering

Dikzakken



Oh wat missen wij onze vriendjes en vriendinnetjes toch hard! Wij
zijn er zeker van dat jullie ook een vriendje of vriendinnetje hebben
dat jullie heel hard missen. Maak vandaag een tekening van jezelf
samen met je beste vriendinnetjes of vriendjes zodat je ze al iets
minder hard moet missen.
Veel tekenplezier!

Vriendinnetjes



Omgekeerde vergadering 
Weten jullie nog dat we eens een vergadering hebben gedaan en
alle spelletjes omgekeerd hebben gespeeld? Wel wij vonden dat zo
leuk dat we nu een extra uitdaging voor jullie hebben. Maak een
filmpje en speel het daarna achterstevoren af. Als je bijvoorbeeld
eerste achteruit wandelt en dat dan omgekeerd afspeelt lijkt het
alsof je vooruit aan het wandelen was!

S-Spel
Vandaag mogen jullie op avondtuur gaan in jullie huis en zoveel
mogelijk voorwerpen met een S verzamelen. Maak nu zo een leuk
mogelijke foto met de voorwerpen die je gevonden hebt. Maak er
een fotobom van!! 
 
PS: Hier al een paar voorbeeldjes :)



Guppies



Verbind de nummertjes en kom te
weten waar de leeuw naar kijkt!



Vouw deze vlieger en laat hem zo ver als
mogelijk vliegen!



Los de woordzoeker op, veel succes!



Los de woordzoeker op, veel succes!



Los de rebus op en vind zo de zin!

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................



Zie jij welke leiding op welke foto staat?
Verbind ze. 

Sofie 

Eline

Fleur

Femke

Astrid



Breng de paashaas naar de paaseieren!



Zoek de 7 verschillen.



Vader: “Jantje, laat me je rapport eens zien!”
Jantje: “Dat kan niet, ik heb hem aan een vriend geleend. Die wilde
zijn ouders
eens flink laten schrikken.”

Er stond een politieman op een druk kruispunt. Toen kwam er
een man aanlopen die vroeg: “Wat is de kortste weg naar het
ziekenhuis?” Daarop
antwoordde de politieman: “Gewoon blijven staan, meneer”.

De beste moppen ter wereld.

De ene drol zegt tegen de ander: ga jij nog op vakantie? 
Zegt de ander: nee ik ben al bruin genoeg.

Waarom zijn Hollanders heel blij als ze een puzzel kunnen oplossen
in een half jaar tijd?
Omdat er op de doos staan van 4 tot 5 jaar.

Waarom heeft een dom blondje een kruiwagen van 20 meter lang?
Om de tuinslang te vervoeren.

Waarom vliegt een heks op een bezem?
Omdat een stofzuiger te zwaar is.

Het is wit en het gaat omhoog? 
Een debiel sneeuwvlokje.

Welke plant is dodelijk als je er te lang onder zit? Een
waterlelie.

Wat
krijg je als je lord omdraait?
– Drol
Wat krijg je als je drol omdraait?
– Lord
Mis, dan krijg je vieze handen!



1.    Verwarm de oven voor op 180°C.
2.    Laat de chocolade smelten in de melk.
3.    Doe de zelfrijzende bloem met de suiker en het zout in een kom.        
       Zet de keukenrobot op middelhoge snelheid. 
4.    Doe de eieren een voor een bij het mengsel en schenk er in een 
       straaltje de olie bij tot u een glad beslag bekomt.
5.    Schenk er de chocolademelk bij en kneed nog een paar minuten 
       door op middellhoge snelheid.
6.    Schep het beslag in silicone muffinvormpjes. Bak de muffins 15  
       minuten in de op 180 °C voorverwarmde oven. 
       Laat afkoelen voor u ze uit de vormpjes drukt.

Maak heerlijke chocolademuffins!
(12 stuks)



Tot slot nog een leuke kleurplaat!



Jippers



Allerliefste jippertjes!
 
Natuurlijk missen wij jullie ontzettend hard
deze weken! Omdat we ons kunnen voorstellen dat jullie de KSA
ook super hard
missen (en ons uiteraard ook ;) ), hebben we allerlei leuke spelletjes,
opdrachten en raadsels gemaakt voor jullie.
Heel veel plezier ermee en hopelijk tot
supersnel! 
 
Dikke kussen van jullie leiding!
Griet, Silke, Saar, Marie, Julie



Kunnen jullie deze rebus ontcijferen? 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................



Kleur deze prachtige kleurplaat in!
Laat ons zeker het resultaat zien, misschien levert
dit je binnenkort wel een
verrassing op!



Kan jij deze leuke woordzoeker oplossen?



Wij kan ons helpen deze sudoku op te
lossen? 



Wat heb je nodig:
-      Gele verf
-      3 dennenappels
-      oranje papier 
-      plakoogjes 
-      gele bollen (voor het hoofdje) 
-      lijm

Het is bijna Pasen en je hebt natuurlijk
mooie paasversiering nodig. Dit gaan jullie
maken om thuis op tafel te zetten :) 

Ga op pad in het fort en zoek 3 mooie dennenappels.1.
 2. Zet al je gerief klaar op tafel zodat je eraan kan     
     beginnen.
 3.Schilder de dennenappels helemaal in het geel 
    Terwijl de dennenappel aan het drogen is knip je  
    uit het oranje papier 2 pootjes en een snaveltje.
 4.Plak het snaveltje en de oogjes op het gele      
    bolletje.
 6.Wanneer de dennenappel helemaal droog is plak        
    het het hoofdje en de pootje aan de dennenappel. 
 
 
Ziezo dat was het, wanneer je kunstwerk klaar
is, kan je die op tafel zetten of voor de deur :) stuur zeker een leuke
foto
door als het gelukt is.



Spelletjestijd! 

Overtuig je hele gezin om lekker mee te
spelen!!
 
Wat heb je nodig: 
-      paaseitjes (genoeg :)) 
-      en dit leuke spelbord 
-      dobbelsteen
 
Spelregels: 
de speler met de meeste eitjes op de finish heeft gewonnen!
-     je krijgt allemaal een startkapitaal van 4 eitjes 
-     sta je op een eitje , dan mag je een eitje pakken ( bij 2 eitjes      
       mag je er 2 nemen) 
-     bij Griet zet je 2 stappen terug 
-     Bij Saar zet je 2 stappen vooruit 
-     bij Marie mag je 1 eitje stelen van een willekeurige  
      tegenspeler 
-     bij Julie mag  je een tegenspeler uitdagen voor een duel naar   
      keuzen  (wanneer je het duel wint krijg je 3 eitjes extra.) 
      ideetjes : hanengevecht , duimworstelen, om ter snelste je t-
      shirt binnenstebuiten aandoen … 
-    Silke pakt een eitje af, leg 1 eitje terug in de bak 
-  groepsfoto van de jipper = beurt overslaan





Verbind
alle opeenvolgende puntjes met elkaar en
kijk wie er zich in het bos verstopt
heeft!



Knip ei

Wat heb je nodig: 
-    een mooi touwtje ( kleur naar keuze)
-     enkele gekleurde papieren 
-      enkelen papieren met figuurtjes of lettertjes op 
-      lijm
 
Stappenplan:
 
1.

     vormpjes in je gekleurde en bedrukte papieren 
 2.Plak de grote bolle kant van de eieren aan elkaar vast
in de vorm van een cirkel
 3.Hang het touwtje aan een willekeurige zijde van cirkel
 4.Hang het kunstwerkje aan je voordeur of in de tuin 
 
 
vergeet zeker geen fotootje door te sturen :)

Knutselwerkje 



Zoek de 7 verschillen



Doolhof
De paashaas is al zijn eitjes kwijtgespeeld, help jij hem door het
doolhof?



In dit receptje laten we jullie zien wat voor
lekkers je allemaal kan maken met jullie paaseitjes, we gaan
namelijk een
chocoladebar van rice krispies maken. Smullen maar!
 
Ingrediënten:
-     300 g witte of bruine chocolade 
-       kopje cornflakes (liefst rice krispies)
-      eel lekkere paaseitjes (chocolade
en/of gesuikerde)
 
Bereiding:
 
 1.Smelt de chocolade au bain-marie en roer deze 
    glad.
2. Leg bakpapier in een rechthoekige vorm in een   
    plastic doos of bakplaat. 
3.Strooi de helft van de rice krispies uit over het 
   bakpapier en giet de chocolade erover heen.
4. Strooi hier nu de rest van de rice krispies over en 
    leg er hier en daar wat lekkere paaseitjes op, laat 
    hierna minstens 1 uur opstijven in de koelkast.
 
TIP: voor wie ook graag extra koekjes heeft
bij de chocoladebars kan het bakpapier eerst beleggen met een
laagje speculaas
of andere droge koekjes.
 
Smakelijk liefste jippertjes!!

Mmmmm... een lekker receptje! 



Paasvakantie BINGO
Om er zeker van te zijn dat jullie, jullie
deze vakantie niet gaan vervelen heeft de leiding een keileuk
paasbingo
gemaakt!!
De spelregels zijn heel simpel. Als je een
opdracht hebt volbracht die in één van de vakjes staat, mag je die
doorstrepen.
En wie als eerste de volledige kaart heeft doorgestreept is
gewonnen. Je kan
dit spel spelen met je broer, zus, mama, papa, halfbroer, stiefpapa,...
of
gewoon alleen! (dan win je zeker ;))



Horoscoop

Tweelingen-kind
Het Tweelingen-kind is nieuwsgierig van aard. Het zal graag van
alles willen weten en boordevol vragen zitten. Het wil alles kunnen
benoemen en rationeel kunnen snappen. Dit maakt dat het kwiek is
en altijd alert op zijn omgeving, teneinde deze te leren begrijpen.

Kreeft-kind
Het Kreeft-kind is een kind dat emotioneel betrokken van aard is.
Het zal gevoelig zijn voor zijn omgeving en met name de sfeer in het
gezin goed aanvoelen. Het zal ook op een gevoelsmatige manier
leren en om die reden zeer veel gedrag kopiëren. Dit doet het niet
zozeer om na te apen, maar om te voelen hoe het voor die ander is
en wat het er zelf mee zou kunnen.

Het Leeuw-kind is een kind dat speels van aard is. Het houdt ervan
om de wereld op een speelse en onschuldige manier te ontdekken.
Het ziet nog geen kwaad in de dingen en de mensen om hem heen,
laat staan in zichzelf. Het is gewoon aanwezig en staat door zijn
zonnige uitstraling vaak in het middelpunt. Je kunt dit kind
regelmatig ook letterlijk in het midden van een groep vriendjes zien
staan.

Leeuw-kind

Maagd-kind
Maagd-kind is een kind dat heel precies van aard is. Het houdt ervan
om de wereld om zich heen te ordenen. Met zijn scherpe blik zal het
gevoelig zijn voor elk detail in zijn omgeving. Het voelt zich
uitstekend thuis in de natuur en het heeft een natuurlijke aanleg
voor alles wat gezond voor hem is.



Weegschaal-kind
Het Weegschaal-kind is een kind dat vredelievend van aard is. Het
zal sterk op zijn omgeving gericht zijn. Hoogstwaarschijnlijk is het
zeer gevoelig voor de sfeer om hem heen en streeft het naar een zo
groot mogelijke harmonie.

Schorpioen-Kind 
Het schorpioen-kind is een heel liefdevol kind. Hij heeft altijd het
beste met iedereen voor en is graag bij anderen. Daarnaast is de
schorpioen ook zeer sportief, hij wilt elke dag wel een sport
beoefenen het maakt hem niet uit welke. 

Boogschutter-kind
Het Boogschutter-kind is een kind dat naar alle waarschijnlijkheid
optimistisch van aard is. Elke nieuwe dag ziet het blijmoedig
tegemoet en het zal dan ook meestal ‘s ochtends opgewekt opstaan
en daarmee wellicht het begin van de dag ook voor anderen
aangenamer maken, zelfs voor degenen die een ochtendhumeur
hebben.

Steenbok-kind
Het Steenbok-kind is een kind dat serieus van aard is. Het is zeer
gevoelig en het uit dit niet op het emotionele vlak, maar op het vlak
van de prestatie. Het wil graag presteren, en met zijn
standvastigheid verplicht het zichzelf er vaak toe om alles wat het
doet, zeer goed te doen. Daardoor ontwikkelt het een sterk gevoel
voor zelfdiscipline.



Waterman-kind
Het Waterman-kind is een kind dat vrijheidslievend van aard is. Het
zal de dingen graag op zijn eigen manier doen. Dit komt doordat dit
kind van nature een tikkeltje eigenwijs is. Het grappige hiervan is
dat het daardoor werkelijk een eigen wijsheid kan creëren.

Vissen-kind
Het Vissen-kind is een kind met een gevoelige uitstraling. Het zal
zeer gevoelig zijn voor de sfeer om hem heen en kan deze bij wijze
van spreken helemaal in zich opzuigen. Het zal hoogstwaarschijnlijk
feilloos aan kunnen voelen hoe het met een ander gesteld is. Het zal
daardoor sterk op zijn omgeving kunnen reageren.

Ram-Kind 
Het Ram-kind is een echte losbol. jij maakt heel veel vrienden omdat
je zo spontaan en goedlachs voor de dag komt. Je ziet altijd de
positieve dingen van het leven en elke dag is voor jou een feestdag.
Je houdt er ook van om je vrienden en familie te verrassen,
misschien iets om de komende dagen te doen?

Stier-kind
Het Stier-kind is een kind met een natuurlijke uitstraling. Het zal
waarschijnlijk fysiek zijn ingesteld en de behoefte voelen om zijn
omgeving te kunnen betasten. Het zal belangrijk voor dit kind zijn
dat de dingen om hem heen concreet en duidelijk zijn. Hier liggen
meteen ook duidelijke aandachtspunten voor de opvoeder, wat
betreft de indeling en inrichting van de thuisomgeving.



Test: Hoe goed ken je mij?
Nu het vakantie is, is het misschien tijd om je familie een beetje
beter te leren kennen, of net omgekeerd. Ga na wie van je
familieleden jou het beste kent door ze de volgende vragen te
stellen. Wie de meeste vragen juist kan beantwoorden is de
winnaar!!!
 
1)    Wat is mijn lievelingseten?
2)    Wat is mijn lievelingsdier?
3)    Waar zou je graag eens op
vakantie gaan?
4)    Wat is mijn geboortedatum?
5)    Wat wil ik later worden?
6)    Wat is het mooiste cadeau dat
ik ooit heb gekregen?
7)    Wat is mijn lievelingssport?
8)    Wat is mijn lievelingsfilm?
 
 
DILEMMA’S (Duid aan welke van de twee
je leuker vindt en laat je familie het raden)
●      PASEN of KERSTMIS
●      ZOMER of WINTER
●      VROEG OPSTAAN of LAAT OPSTAAN
●      KSA of CHIRO
●      CHOCOLADE of IJS



Jim



Hallo hallo hallo aaallerliefste Jimmers!!! 
Wij hopen dat alles goed gaat met jullie! Is
de verveling stilaan aan het toeslaan? Dan is HIER de oplossing! Zet
je in de
zetel of in het zonnetje en geniet van pagina’s lang speelplezier <3 
Aarzel ook zeker niet om ons via een mailtje
of whatsapp te laten weten hoe het is met jullie en welke
opdrachten jullie al
volbracht hebben, VEEL PLEZIER !



Kleurplaat
Beginnen doen we met een kleurplaat, haal jullie tekentalent maar
alvast boven!



Finish the lyrics
Tijd om jullie tekentalent achterwege te laten en jullie zangtalent
boven te halen! Probeer onderstaande lyrics in te vullen zonder (!!!)
op internet te kijken. Achteraf mag je natuurlijk altijd gaan
controleren :))
Filmpjes van jullie performance zijn meer dan welkom!

En dan zitten we hier in het oude …………...
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m'n ……... zie ik de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Wij ………. hier in het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf in de drank van je ……..
Ik ben ….. dat je hier bent, blij dat je hier bent

Ik zie hem ……….. over straat
Het voelt als teruggaan in de …….
Want ik was toen op haar
En zij was toen op ….. , oh
 
Hij was ………….. op haar
En had nog nooit zoiets gedaan
Want hij zou terug zijn met een ……...
……….. fiets mee uit het schuurtje
Hij was smoorverliefd op haar

……….. vast, de ………….heb ik in m'n hand
Maar ik twijfel of ik nog wel echt naar binnen kan
Jouw iedere ………… lijkt bij mij vandaan
'k Heb je …….. zo lang niet open meer zien staan
Wil je weten hoe het …….. zonder mij?
Misschien heb je meer ……… zonder mij
Als het moet zet ik een ……… opzij
Als het beter, als dat beter is



Op een ……… in de kroeg
Ergens in …………...
Zat aan de bar met een glas een …….. wijze man
Hij zei dat die nog maar een paar dagen had
Dus pak het …….., pak …….. en ga er mee op pad
En hij zei
"........., alsof het je ………. dag is"
"Leef, alsof de …….. niet bestaat"
"Leef, alsof het nooit echt af is"
"Leef, ………….." en ga-a-a-a!!!

Als dat nog niet moeilijk genoeg was of je
bent nog niet uitgezongen, dan zijn hier nog 2 grotere uitdagingen!

So they say
………. for me, ………. for me, ………. for me, oh, oh, oh
I've never seen ……….. do the ………. you do before
They say ……… for me, …….. for me, …….. for me, ay, ay, ay
And when you're done I'll make you do it all

…………….., here I go again
My my, how can I …….. you?
…………….., does it show again
My my, just how much I've missed you?
Yes, I've been …………….
Blue since the day we parted
Why, why did I ever let …… go?

(verwijzing naar de liedjes kan je vinden op
de laatste pagina xxx)
Tijd voor een kleine speuropdracht! Speciaal
voor jullie hebben we 2 suuuper coole thema’s gekozen: KSA &
TIKTOK !!!



Woordzoeker



Invulverhalen

Toen wij jullie leeftijd hadden, stonden de
boekjes er vol van: INVULVERHALEN
Vul steeds het gevraagde woord van tussen de
haakjes in op het lijntje, achteraf luidop voorlezen is een aanrader!

Whoohoo ! Jij,_____________(naam vriendin
1),___________(naam vriendin 2) en ___________(je favo vrouwelijke celeb) zijn
het
na __________(tijdstip dat nu op je horloge staat) uur  ruziën eindelijk eens
geworden. De vakantie
naar ___________(land dat begint met de eerste letter van je naam) is geboekt !
Het weekendje naar __________(Europese hoofdstad) en backpacken in
___________(je
woonplaats) zijn lastminute tóch afgevallen. Voorbereiden maar ! Jij kan niet
zonder ___________(cijfer) liter ____________(je favo beautyproduct),
____________(vriendin 1) wil eerst ___________(aantal) nieuwe exemplaren van
haar favoriete (eerste ding wat je nú ziet) kopen, __________(vriendin 2) móet
shoppen voor nieuwe _________(kleur) __________(kledingstuk). Maar
____________(favo vrouwelijke celeb) wint. Jullie moeten eerst samen naar de
___________(soort schoonheidsbehandeling) ! Jij ziet een look á like
___________(vrouwelijke BN'er) wel zitten. Met een __________(fruitsoort)
masker en ___________(je lievelingskleur) verf in je haar zit je er relaxt bij.
Dat moet je laten weten op ___________(een website). Op je __________(gadget)
van ____________(merk) tik je met je ____________(lichaamsdeel) een berichtje
aan ____________(iemand waar je close mee bent). Maar oeps ! Perongeluk
verzonden naar ____________(naam van je meest vervelende ex). Hij stuurt een
foto van zijn ____(lichaamsdeel) en de woorden : ''Ik zie je liever dan
_________(jouw favo serie). Als ik mee mag op vakantie, krijg je van mij
schoenen van __________(edelsteen) en net zoveel __________(favo snacks) als
je  wil ! ''Hmm, verleidelijk, maar
___________(je stopwoordje). Dan ga je liever shoppen voor ___________(iets
waar je verslaafd aan bent). In de winkel sjouw je ___________(gewicht) aan
tassen. Totdat ___________(bekende zanger) en ____________(bekende acteur)
op
een ____________(vervoersmiddel) voorbijkomen.'' Jij bent veel te
___________(eigenschap) om te tillen, geef maar aan ons !'' zeggen ze
___________(soort stemming). Extra handig : voor ____________(geldbedrag) per
___________(tijdseenheid), plus een bonus van alle cd's van ___________(artiest
van wie je vroeger een fan was), zijn ze ook te boeken als
vakantiekoffer-dragers! Nu zijn jullie helemaal klaar voor de
___________(bijvoeglijk naamwoord) vakantie ever !



We konden het niet laten om er nog een tweede
in te steken… vinden jullie het leuk???

Je ligt net te slapen als je opeens een
keihard __________ (geluid dat een dier maakt) hoort. Je gaat rechtop in je

__________(soort verpakking) zitten en haalt langzaam je deken gemaakt van
___________(lichaamshaar) van je af. In de kast grijp je een _____________(iets

dat je kunt kopen in een fietsenwinkel) en sluip je heel voorzichtig je
slaapkamer uit. Bovenaan de trap blijf je staan. Hoor je dat nu goed ? Zingt er

iemand heel hard een nummer van _____________(nederlandse zanger) ? Je
tijgert

op je buik de trap af en doet voorzichtig de deur naar de huiskamer open. Je
kunt het niet geloven, maar daar staat ____________(leraar wiskunde). In jullie

huis ! Hij heeft een ___________(iets wat je koopt bij de slager) om zijn hals
en trommelt wild op een ____________(voorwerp dat je gebruikt met koken).

''____________(wachtwoord van je e-mailaccount ((verzin iets)) !'' roept hij
uit volle borst. Je tikt hem aan op zijn ___________(kledingstuk). ''Wat doet u

hier !'' roep je met overslaande stem. ____________(leraar wiskunde) begint te
lachen. ''Dat vertel ik je pas als je de volgende som hebt opgelost. Een

____________(leeftijd van je moeder)-jarige taxichauffeur heeft
____________(aantal hyves vrienden) kilometers op zijn teller staan. Hij rijdt

____________(geboortejaar van je beste vriendin) minuten met een snelheid van
____________(aantal nagellakpotjes dat je hebt) kilometer per uur. Hoeveel

staat hij in de min als hij ondertussen ook ____________(lievelingsgetal) keer
heeft moeten stoppen, omdat hij ____________(leeftijd crush),

_____________(tekenfilmfiguren) heeft aangereden ?'' Je begint zo hard na te
denken dat je spontaan ____________(groentesoort) begint te zweten.
''___________(iets dat stinkt !'' '' Ik eet nog liever een ___________(iets dat

je kunt kopen bij de Ikea) op dan dat ik dit uitreken ! Dit weet ik nooit, al
ga ik op mijn ______(deel van je lichaam) staan ! ''____________(tijd dat je op

een doordeweekse dag op staat),'' zegt je wiskundeleraar met een nare lach.
''Want dat is altijd de uitkomst van deze som.'' Je kijkt verbaasd naar

beneden. Waarom heb je nu pas door dat je in plaats van in je pyjama je
gehuld

bent in pagina's van de ___________(favoriete tijdschrift van je moeder) ? En
hoe kan het dat je armen ____________(kleur van je ogen) zijn en je handen
____________(kleur van je onderbroek) ? Op dat moment gaat de wekker.

''_________(Stopwoordje)'' Het was allemaal maar een droom !



Doolhof
Hebben jullie The Maze Runner gezien?? Jaag
Dylan O’Brien achterna in dit aartsmoeilijke doolhof, succes!



Quiztime!!!

Ook tijdens de vakantie kan het geen kwaad om
wat nieuwe dingen te weten te komen, of kennen jullie de
antwoorden op de
volgende vragen al? (antwoorden kunnen jullie achteraf nakijken op
de laatste
pagina)



Benodigdheden:
-      250 g boter (op kamertemperatuur)
-      250 g fijne kristalsuiker
-    5 eieren 
-      200 g zelfrijzende bloem
-     50 g cacaopoeder
 
Bereidingswijze:
1. Verwarm de oven voor op 180°C
2. Beboter een cakevorm en bestuif
met bloem
3. Klop de zachte boter tot een
romige substantie
4. Voeg de suiker toe en meng tot
een schuimend mengsel
5. Roer de eieren een voor een
door het mengsel
6. Voeg nu de gezeefde bloem en
het cacaopoeder toe
7. Meng tot een glad beslag
8. Vul de beboterde bakvorm met
het beslag
9. Bak 45 min in de voorverwarmde
oven
10. Stuur ons zeker een foto van
jullie creaties, SMAKELIJK!!!

Hmmmmmm
Hebben jullie ook zo’n honger gekregen van al deze opdrachten? Of
de zon nu schijnt of niet, of je nu buiten mag of niet: cake is al-tijd
lekker ( en vooral als er goed veel chocolade in zit ;))!!



!Test!
Hoe goed kan jij flirten?? <3
 
1. Je hebt een crush op een jongen uit je klas. Hij is enorm goed in
Frans, maar jij echt HE-LE-MAAL niet. Wat doe je?
 
❤ Je vraagt of hij je wil helpen en jullie werken keihard aan de
nieuwe
vocabulair.
�Je vraagt hem zo lief mogelijk of hij je bijles wil geven, en natuurlijk
komen jullie dan niet echt aan Frans toe.
�Je probeert hem tijdens de lessen Frans uit je hoofd te zetten. Als
je blijft zitten, zit je niet meer bij hem in de klas!
 
 2.Je spot een cute boy op straat. Wat doe je? 
 
�Niets. Je kent hem niet. Je kan dan toch moeilijk een praatje met
hem beginnen, toch?
❤Je kijkt iets langer naar hem en hoopt dat hij terugkijkt.
� Je geeft hem een dikke knipoog.
 
3. Je bent op date met een jongen. Waar praten jullie over?
 
❤Jullie grootste dromen.
� Voetbal.
� Wat jullie zoeken in een relatie. 
 
 4.Gebruik jij wel eens een openingszin? 
� Echt wel, je hebt een hele serie. 
�Nope, dat durf je echt niet. 
❤Uh? Je hebt wel eens gevraagd of iemand hier vaker kwam. 
 
 
 
 



5.Je wil op je crush afstappen. Hoe gaat dat?
 
� Je zwiert je haren naar achter en gaat ervoor.
�Je durft echt niet, dus stuurt je BFF.
❤Je geeft jezelf eerst een kwartier een peptalk en vraagt dan al
stotterend of hij met je op date wilt.
 
HEB JIJ HET MEESTE �?
Jij bent een echte QUEEN of flirt! Met 1
of zelfs 3 boys tegelijk: jij hebt altijd wel iemand die je wilt versieren.
En als jij een praatje wilt maken met een knappe gast, stap je er
gewoon op af. Daarna komen ze vanzelf smeken voor je nummer.
 
HEB JIJ HET MEESTE ❤?
Jij bent een subtiele flirter. Je lacht
een beetje, knipoogt en that’s it. Zo maar op een jongen afstappen
vind je super eng. Daarom hoop je vooral heel hard dat hij naar jou
toekomt. En als je echt even je best doet, lukt dat meestal wel.
 
HEB JIJ HET MEESTE �?
Flirten? Dat vind je MEGA-ENG! Liever wacht je tot een boy naar jou
toekomt, al vind je het nog steeds spannend om dan met hem te
praten. No worries! Jongens vinden verlegen meisjes vaak super
cute. Zelfs als je knalrood wordt, kun je dus best eens voorzichtig
naar hem lachen. Dan weet hij toch al sneller dat je bestaat.



Oplossingen
Oplossing lyrics:
Zoutelande, Smoorverliefd, Hoe het danst, Leef, Dance monkey &
Mamma mia

Oplossing quiz:

Hopelijk hebben jullie ervan genoten om deze
bundel in te vullen! Maak er tijdens de vakantie het allerbeste van
en zorg
goed voor jezelf en voor elkaar. 
 
Hopelijk tot héél snel
10000000000 kusjes
Evac, Enid en Beva



Sim



Dag allerliefste Simmies, 
Wij vinden het suuuuuuper jammer dat de vergaderingen
(voorlopig) niet meer kunnen doorgaan. Maar hopelijk kunnen we
met deze opdrachtjes de leegte van de zaterdagnamiddagen toch
wat opvullen!! Ook onze WhatsApp groep zullen we helemaal doen
heropleven, mede dankzij alle foto's en filmpjes die jullie erin zullen
sturen met vervolledigde opdrachtjes. We missen jullie MEGA hard
en hopen jullie snel weer terug te zien!! 
Dikke virtuele kussen en knuffels,
SIM leiding

PS: Als jullie gebakjes thuis niet opraken dan hebben wij totaaaal
geen probleem om mee te helpen eten ;))



Horoscoop
Wat voorspelt de stand van de planeten deze maand april 2020
voor de sterrenbeelden op het gebied van liefde, werk en
gezondheid?

Ram
Leef in het moment! Als je terugkijkt,
zorg er dan voor dat het alleen is om te vieren wat je hebt bereikt!
Deze
levensfilosofie zal je een sterker en gelukkiger persoon maken.

Het probleem is dat je de laatste tijd afhankelijk lijkt te zijn van
anderen om vooruitgang te boeken. Laatkomers kunnen je
tegenhouden. Maar gelukkig ben je efficiënt en kun je inhalen wat je
mist!

Stier

Soms heb je een helpende hand nodig om op gang te komen.
Misschien vind je het moeilijk om te multitasken, een ritme te
behouden of de deadlines te halen die je moet halen.

Tweeling

Je voelt jezelf de laatste tijd niet. Analyseer je humeur en als je
zware gedachten hebt, kunnen ze zich manifesteren als agressie
jegens anderen of zelfs jezelf.

Kreeft



Leeuw
Je hebt een dure smaak en verliest vaak je uitgaven uit het oog!
Maar je zult snel

Het probleem is dat je de laatste tijd afhankelijk lijkt te zijn van
anderen om vooruitgang te boeken. Laatkomers kunnen je
tegenhouden. Maar gelukkig ben je efficiënt en kun je inhalen wat je
mist!

Steenbok

Soms ontbreekt het je aan vastberadenheid, maar ondanks enkele
tegenslagen zal je merken dat je wat voorzichtiger moet zijn met je
geld. Leef binnen uw mogelijkheden!

Waterman

Jouw verantwoordelijkheidsgevoel en je precieze organisatie zullen
het vertrouwen van mensen winnen, vooral als je met iets
belangrijks helpt. Iedereen wil een stukje van jou!

Maagd

Weegschaal
Je hebt veel te doen, de druk neemt toe en zelfs als het niet het
kookpunt bereikt, zijn er dagen dat je het gevoel hebt dat je
hersenen zullen exploderen! Neem een   kalmerend bad en probeer
zoveel mogelijk te ontspannen!

Tegenwoordig ben je meestal georganiseerd, maar een beetje
afleiding kan ertoe leiden dat je je bril, je sleutels kwijtraakt of
vergeet waar je je auto hebt achtergelaten

Schorpioen



Je hebt op dit moment levenslust! Je staat vroeg op, gaat laat naar
bed en bent altijd op zoek naar iets nieuws om te proberen! Wees
voorzichtig dat je de weg niet kwijtraakt! hoe je er doorheen kunt
komen. Dus, als je kunt, probeer dan te netwerken en nieuwe
mensen te ontmoeten, en je inspanningen zullen lonen.

Boogschutter

Vissen
Kijk vooruit! Je wilt jezelf ordenen, je
garderobe opruimen en je rommelige zolder opruimen. Dit is ook
het moment om
een   nieuwe look uit te proberen!



Stappenplan:
 
1. Breek de chocolade in stukjes en snij de boter in
blokjes. Laat de boter en de chocolade zacht smelten. Voeg hierbij
de cacaopoeder toe. Vanaf dat het gesmolten is laat je het geheel
even afkoelen. 
 
2. Klop de eieren tot een luchtige en schuimige massa. Weeg de
juiste hoeveelheid suiker af. Voeg de suiker toe zodra de eitjes
luchtig geklopt zijn. Klop nog even verder tot je een bleek schuimig
mengsel krijgt.
 
3. Voeg de chocolade toe aan het eierenmengsel.
 
4.Haal de bloem door de zeef en roer het vervolgens onder het
chocolademengsel.
 
5. Neem een gewone ovenschaal, vet de bodem en de randen van
de schaal even in met boter en bloem. 
 
6. Schenk het chocoladebeslag in de ovenschaal. Strijk het vlak.
7.Bak het beslag zo'n 25 minuten in een oven van 170°C.
 

Kokennn
Nu iedereen een beetje meer vrije tijd heeft, is er geen enkel excuus
meer om niet lekker in de keuken te staan kokerellen!! Als klein
duwtje in de rug geven we jullie hieronder de LEKKERSTE receptjes
van brownies, havermout koekjes en pasta met en romige tomaten-
basilicum saus.
Smakelijk!

Ingrediënten:
Boter: 200 gram
Chocolade: 200 gram
Cacaopoeder: 200 gram
Suiker:200 gram
Eieren: 4
Bloem: 100 gram



Stappenplan:
1. Meng alle ingrediënten (buiten de chocolade).
 
2. Voeg fijngehakte chocoladestukjes toe.
 
3.Kneed het deeg tot 1 bol.
 
4. Verdeel het deeg in 10 kleine bolletjes en druk ze plat alvorens je
ze op de bakplaat legt.
 
5. Bak de koekjes voor 15 min op 180 graden in de oven.
 

Ingrediënten (voor 10 koekjes):
Havermout: 150 gram
Patisseriebloem: 75 gram
Bruine suiker: 75 gram 
Witte suiker: 4 el
Ei: 1
Zachte boter: 75 gram 
Vanille suiker: 1 zakje
Pure chocolade: 50 gram



Stappenplan:
1. Kook de rigatoni pasta.
 
2. Snijd de ui, look en kerstomaatjes fijn en stoof deze in olijfolie.
 
3. Blus erna met 1/2 pot miracolisaus.
 
4. Voeg de kruiden en mascarpone toe en laat het 10 minuutjes
sudderen.
 
5. Giet de pasta af en meng deze onder de saus.
 
6. Kruid af met peper en zout.
 
7. Verdeel de pasta over de bordjes en werk af met verse basilicum
en mozzarella
(eventueel ook een beetje parmezaan).

Ingrediënten (2-3 personen) :
Rigatoni pasta: 250 gram
Kerstomaatjes: 250 gram
Mascarpone: 100 gram
Ui:  1
Lookteentjes: 2 
Handjes basilicumblaadjes: 2
Gedroogde basilicum:  2 el
Chilipoeder: kleine eetlepel 
Spaghettikruiden: 2 el 
Mozzarella en verse basilicum om af te werken 
Halve pot miracoli tomatensaus met basilicum of een blik tomaten



Wij zijn altijd wel fan van puzzels. Vooral als de uitkomst iets over
jou zegt. Dat is zeker het geval met de volgende puzzel. Het is een
soort van woordzoeker, echter moet je niet zoeken naar bepaalde
woorden. Het werkt als volgt: je checkt de puzzel en zoekt zo snel
mogelijk naar drie woorden. De drie woorden die je als eerste vindt
beschrijven jou het beste!

Test met deze puzzel wie jij bent in 3
woorden!



Om jullie hersenen toch wat actief te
houden, zijn hier enkele sudoku!



Omdat wij gokken dat jullie, ook al zijn
jullie heel de dag thuis, niet veel boeken
verslinden, is hier een literair hoogstaand
invulverhaal, geniet ervan!

BEST DATE EVER?
Het is ______ (dag van de week) en een paar dagen geleden heb je, na veel _______ (werkwoord)
en _______ (werkwoord) de stoute _______ (soort schoenen) aangetrokken; je hebt _______ (je
crush) gevraagd om samen iets leuks te gaan doen. Vandaag is de _______ (bijv. naamwoord) dag.
Je staat net lekker te _______ (werkwoord) onder de douche als je de deurbel hoort. Oh nee!
Gelukkig doet je moeder, gekleed in _______ (raar kledingstuk) de deur open. Je hoopt dat het je
crush niet is en je doucht vrolijk verder terwijl je heel hard en vals ________ (heel fout lied) zingt.
Na ______ (tijdsduur) klopt je moeder op de deur: ‘________ (beschamend koosnaampje), ______
(je crush) zit beneden op de ________ (meubel) op je te wachten, hij/zij geniet erg van je
zangtalent maar het lijkt hem/haar gezellig om je vandaag ook nog te zien en niet alleen te horen.’
Je schrikt je een _______ (hoofddeksel). Oh nee, hij/zij heeft alles gehoord! Nu durf je hem/haar
nooit meer onder ogen te komen! Na ___ (getal) minuten klopt er opnieuw iemand op de deur.
‘_______ (schattigste koosnaampje wat je ooit hebt gehoord), kom je alsjeblieft naar buiten, ik heb
me zo verheugd op deze dag. Ik heb vanalles voor je geregeld, we zouden samen naar een
tupperwareparty gaan en daarna romantisch gaan eten bij _______ (snackbar om de hoek). Oh en
wat ziet je moeder er vandaag trouwens ______ (bijv. naamwoord)uit.’ ‘Oh nee’, denk je, ‘het is
______ (je crush).’ Je durft hem/haar eigenlijk niet onder ogen te komen, maar wat hij/zij zei was
zo lief dat je de deur toch van het slot afhaalt n je hoofd om het hoekje steekt. Bij de aanblik van
zijn/haar prachtige ______ (lichaamsdeel) smelt je volledig. Je ______ (werkwoord) de deur open
en vliegt hem/haar in zijn/haar _______ (lichaamsdeel).

 
In alle haast ben je vergeten je _______ (kledingstuk) aan te trekken, je ziet het en schaamt je
dood. Snel ren je terug de badkamer in om er na _______ (klein getal) seconden weer uit te
komen, fully dressed deze keer. Je bedenkt je ineens dat ______ (je crush) net voorstelde naar een
tupperwareparty te gaan, hier heb je zelf totaal geen zin in en daarom stel je voor om samen naar
_______ (een romantische plek) te gaan. Als jullie uuuren later eindelijk aankomen (jullie
_______ (vervoersmiddel) had pech) ______ (manier om je te verplaatsen) jullie hand in hand
naar een picknickplek. Thuis hadden jullie nog even snel een mand vol ______ (lekker eten)
klaargemaakt. Jullie ploffen samen neer op het_____ (lelijk patroon) picknickkleed van de
_______ (oud familielid) van ______ (je crush). De temperatuur is heerlijk, zo’n __ (getal) graden,
de rest van de omstandigheden zijn ook perfect; ______ (type weer), veel ______ (irritant geluid)
en het ruikt er naar ______ (geur). Kortom, het perfecte moment voor de eerste ______
(romantische handeling). Wauw! Wat kan hij/zij dat fantastisch! Dit had je na de catastrofe van
vanochtend nooit kunnen dromen!

 



�      Maak een TikTok
over je favoriete KSA momenten 
�      Zing een liedje maar laat er telkens 1 woord van de
tekst er tussen uit
�      Organiseer bij jouw thuis een Silent Disco 
(iedereen kan gebruik maken van zijn/haar eigen oortjes of
hoofdtelefoon en een eigen playlist) 
�      Maak een originele Temptation Island intro
�      Maak iets van de receptjes die hierboven staan 
�      Maak een videoclip voor het KSA lied 
�      Maak de foto hiernaast na ----------------------->
�      Laat je door iemand blind schminken
�      Maak je het KSA kamp na (bouw een tent etc)
�      Tuf een kaarsje uit vanop een halve meter afstand

The corona bucketlist
De bedoeling is om al deze opdrachtjes af te
kunnen vinken tegen het einde van de quarantaine. Jullie
filmpjes/foto’s met bewijsmateriaal over de vervolledigde
opdrachten zien we graag verschijnen in onze WhatsApp groep :)



Egg-mazement

 

Als je de weg vindt, 
mag je jezelf trakteren op een welverdiend
paaseitje! :)



Workoutplan
Stay active! Hier is alvast wat
inspiratie om ook in deze tijdens van afzondering actief te blijven!
Waar blijven die summerbodiiees??



Ook het creatieve deel van jullie brein
zetten we aan het werk met

deze prachtige paaskip om in te kleuren!



The good old times!
 Verbind de cijfertjes tot
je een prachtig kunstwerk krijgt.



Kennen jullie de leiding wel zo goed als jullie
denken?? Verbind de leiding met het juiste weetje





Na al die jaren KSA denk je dat je het
fort helemaal kent. Maar weten jullie
waar al deze foto’s genomen zijn? Ga een
wandelingetje maken en zoek waar de
foto’s getrokken zijn.



Veel 
plezier!


