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VOORWOORD 
 
 
Liefste KSA’sters 
 
Hier zijn we dan met al reeds het 2e Polleke van het KSA-jaar! 
De temperaturen beginnen te dalen en de blaadjes zijn al van de 
bomen aan het vallen, maar dat weerhoudt ons er niet van ons elke 
zaterdag volledig te komen uitleven op de KSA! 
 
Haal die muts, sjaal en handschoenen maar uit de kast want in dit 
Polleke lees je wat wij zullen doen om jullie warm te houden tijdens 
deze koude maar gezellige maanden. Hier vind je je maandbrief terug, 
een leuke Kerstmis-test,  maar ook een brief over jullie favoriete 
activiteit; SCHAATSEN  en info over onze quiz (waar jullie zich nog 
steeds voor kunnen inschrijven!) 
 
Ook de datum voor onze  Kaas- & wijnavond ligt eindelijk vast; die gaat 
door op 7 maart en het belooft weer een fantastische avond te 
worden! 
 
LET OP! De uren en dagen van vergaderingen komende maanden 
kunnen sterk afwijken. 
 
Vele groetjes en leesplezier, 
Het Pollekesteam  
Ciska en Mira 
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CONTACTGEGEVENS 

 

Lokaal:           Patijntjestraat 29, 9000 Gent  

                        (vlakbij het Sint-Pietersstation)  

Website:         www.ksagentsintpaulus.be  

Email:            ksagentsintpaulus@gmail.com   

Instagram:    @ksagentsintpol  

Hoofdleiding:  

Marthe Misseeuw; 0492 62 82 65          Alisé Tack; 0472 30 50 17
    

                            Liza Van Boxelaere; 0498 49 88 87                  

Uniformverantwoordelijken:  

Julie Beerens; 0471 24 56 97                  Emmi Verleyen ; 0478 82 71 75  

 
 

  

http://www.ksagentsintpaulus.be/
mailto:ksagentsintpaulus@gmail.com


SCHAATSEN 
 
 
Beste Sloebers, Roodkappen, KIM, JIM, SIM en ZEP! 
 
Maak jullie klaar want op zaterdag 15 februari zullen jullie je volledig 
kunnen uitleven op het ijs! Want het is weer tijd voor onze jaarlijkse 
SCHAATSdag! 
 
We verwachten jullie om 14 uur aan de Kristallijn in Gent 
(Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent). 
 
Nadat iedereen zich ontplooit heeft tot echte kunstschaatssters, mogen 
jullie om 17 uur opgehaald worden aan de Kristalijn. 
 
Wat mogen jullie zeker niet vergeten? 

- Handschoenen (verplicht) 
- Muts, sjaal en extra kousen 
- 5,50 euro voor de inkom  

 
Wij hebben er alvast zin in! 
Tot dan! 
 
De leiding 
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        MAANDBRIEVEN 
                     Sloebers 

Dag liefste sloebers,  

Deze maanden worden we elke week ondergedompeld in een ander beroep. 
Jullie gaan leren hoe jullie ontsnapte boeven vangen en hoe jullie grote branden 

kunnen blussen!  

!! Let op: deze maand kunnen de uren sterk afwijken !!  

 

Zaterdag 16 november: 14u30-17u30 
Dokter/verpleegsterspel 

Oh neee, Gust de beer is ziek!!!! Hij heeft veel 
medicijnen en hulp nodig van dokters en 
verpleegsters om weer beter te worden… 
Helpen jullie hem? Kom verkleed als dokter of 
verpleegster! 

 
Zaterdag 23 november: 14u30-17u30 

Brandweerspel 

Vandaag worden jullie opgeleid tot echte, stoere brandweervrouwen en 
leren jullie om grote en kleine brandjes te blussen. Alles begint natuurlijk 
met de juiste brandweerkledij, kom dus als brandweervrouw verkleed! 

https://www.youtube.com/watch?v=ftBIKxoAoOs 
 

Zaterdag 30 november: 14u30-16u30 

Sinterklaasvergadering 
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint….  
De Sint is weer in het land en ook dit jaar komt hij langs 
op de KSA om alle brave kinderen snoep en cadeautjes te 
geven. MAAR zijn júllie wel braaf geweest???  

https://www.youtube.com/watch?v=ftBIKxoAoOs


 

Zaterdag 7 december: 16u30-18u30 

Filmavond 

Welkom in onze KSA-cinema. Ga maar lekker 
knus bij elkaar zitten voor een mooie film. 
Neem gerust je dekentje en pantoffels mee 
voor de gezelligheid!  

 
Zaterdag 14 december:16u30-18u30  

Politiespel 

HELPPPP, alle boeven zijn uit hun cel ontsnapt!!! Ze zijn 
gevaarlijk dus we moeten ze zo snel mogelijk te pakken krijgen, 
maar jullie leiding kan dit niet alleen.. We hebben jullie hulp 
nodig! Kom naar het lokaal verkleed als een politieagente!  

 

Zaterdag 21 december: 16u30-18u30 

Kerstfeestje 
Vanavond vieren we met alle sloebers samen Kerst! 
Joepieee 😊😊 Neem allemaal een cadeautje mee ter 
waarde van €3 en vergeet ook jullie kerstkledij niet! 

 

 

Zaterdag 28 december: GEEN VERGADERING – 
KERSTVAKANTIE 

 
Zaterdag 4 januari: GEEN VERGADERING – KERSTVAKANTIE 

 

Zaterdag 11 januari: 14u30-
17u30 

Pimp-het-lokaal-spel 

Dag lieve sloeberkunstenaars! Vandaag gaan we ons 
lokaal helemaal omtoveren en daarom hebben wij 
jullie kunst- en tekentalent nodig! 



 
Zaterdag 18 januari: 14u30-17u30 

Boerinnenspel 

Boerin Jeanne heeft heeeel veel werk op haar boerderij en ze 
heeft aan jullie leidsters gevraagd of de sloebers haar een 
handje willen helpen. We spreken af op het lokaal om boerin 
Jeanne uit de nood te helpen! 

 
Zaterdag 25 januari: 14u30-17u30 

Postbodespel  

Aiaiai, Tom de postbode heeft deze ochtend 
zijn wekker niet gehoord en is dus veel te laat 
opgestaan! Nu zijn niet alle brieven op tijd in 
de juiste brievenbus geraakt… Kom snel de 
foutjes van Tom weer rechtzetten! 

 
Zaterdag 1 februari: 14u30-17u30 

Lichtmisspel  

Morgen is het lichtmis en hebben we duizenden 
pannenkoeken nodig!!! Hiervoor kunnen we alle koks 
gebruiken, dus kom maar allemaal helpen met het bakken (en 
opeten 😉😉) van de pannenkoeken! 

 

 Zaterdag 
8 februari: 14u30-17u30 

Sportvergadering 

Haal vandaag al jullie energie uit de kast want vandaag 
gaan we SPORTEN! We leiden jullie op tot de snelste, 
sterkste en beste atleten van het land! !Vergeet dus ook 
jullie sportkledij niet aan te doen! 

 
 

Zaterdag 15 februari : Vandaag gaan we met de hele KSA 
schaatsen!!  -> een brief met alle info volgt! 



Roodkappen: Reis door de tijd 
 
Kijk zeker elke week nog eens goed naar de uren, want deze zijn vaak 

anders. Doordat de leiding moet studeren geven wij 
avondvergaderingen in deze periode. 

 
16 november – 14u30 tot 17u30 

BIG BANG 
Hou jullie vast want vliegen er in met een knal. Zorg dat jullie deze week 

allemaal klaar staan voor het ontstaan van de aarde. 
 

23 november – 14u30 tot 17u30 
DINOTIJD 

Lang voor de mensen op deze aarde woonden waren er de dinosaurussen! 
Deze week trotseren we de wildernissen en gaan we op zoek naar deze grote 

wezens. 
 
 

 
 
 
 
 

30 november -  
15u30 tot 17u30 

Sinterklaas 
Hij komt, hij komt, die 
lieve goede Sint!! Zijn 

jullie wel braaf geweest 
dit jaar? Zet jullie beste 

schoentje voor want 
vandaag komt de sint op 

bezoek! 
 



 
7 december – 16u30 tot 18u30 

PREHISTORIE 
Welkom bij de holbewoners! Welke oervrouw maakt de mooiste 

grottekening? Kom er deze week achter! 
 

14 december – 16u30 tot 18u30 
HET OUDE NABIJE OOSTEN 

Deze week trekken we naar Egypte, het land van de Farao’s en 
pyramide’s!  

 
21 december – 16u30 tot 18u30 

Kerstfeestje 
Trek jullie leukste kerstoutfit maar aan en haal jullie dansschoenen van 

onder het stof, want vandaag is het feest! 
 

11 januari – 14u30 tot 17u30 
MIDDELEEUWEN 

De tijd van de ridders, prinsen, prinsessen en hofnarren. Kennen jullie 
het grote kasteel in Gent? Vergeet jullie buzzypas, lijnkaartje of €2 

niet! 
 

18 januari – 14u30 tot 17u30 
NIEUWE TIJD 

Deze week gaan we op ontdekkingsreis naar nieuwe werelddelen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



25 januari – 14u30 tot 17u30 
NIEUWSTE TIJD 

Vandaag testen we jullie creativiteit! De gloeilamp, tv en auto werden 
in deze tijd uitgevonden, maar kunnen jullie ook iets uitvinden dat nog 

niet bestaat?? 
 

1 februari – 14u30 tot 17u30 
EIGEN TIJD 

Even terug naar de realiteit want Pauline gaat de komende 4 maand 
studeren in Zweden! We maken er top afscheidsspel van!!  

 
8 februari – 14u30 tot 17u30 

TOEKOMST 
Wonen we in de toekomst onder water of verplaatsen we ons met 

vliegende auto’s? Kom het deze week ontdekken!! 
 
 

15 februari 
Schaatsen!! 

Check de uitnodiging 
die in dit Polleke te 
vinden is voor de 

exacte uren en prijs. 



 
Het is weer tijd voor een nieuwe maanbrief! De avondvergaderingen komen 
er weer aan, dus kijk zeker elke week goed wanneer we KSA hebben. Soms 
kan het verschillen van dag! We hebben er alweer heeeeel veeeeel zin in!!! 

XOXO 
 
Zaterdag 16 november 14u30-17u30 de badkamer 
 
Vandaag renoveren we de badkamer! Kom allemaal in jullie waterdicht 
uniform, want we kunnen nat worden vandaaaag 
 
Zaterdag 23 november 14u30-17u30 de speelzolder 
 
Vandaag halen we de oudere DVD’s en gezelschapsspelen uit de kast! Kennen 
jullie de Tol, Cluedo, Monopoly, Pacman, Pipi Langkous, Mulan???  
 
Zaterdag 30 november 16u30-18u30 Sinterklaas 
 
Er staat een paaaard in de gang, o o o o een paard in de gang! De Sint komt 
op bezoek joohooow! Zorg maar dat jullie allemaal braaf zijn want de Zak van 
Sinterklaas is ook van de partij 
 
Vrijdag 6 december 18u-20u homecinema 
 
Vandaag kijken we een superleuke film in onze zelfgebouwen homecinema. 
Benieuwd naar welke film we gaan kijken? Kom dan zeker af! En… Laat nog 
een klein plaatsje over voor een snackje!  
 
 
 
 
 
 
 



 
Zaterdag 14 december 18u-20u de keuken 
 
Vandaag koken we in ons nieuwgebouwen keuken! Haal al allemaal jullie 
handen uit de mouwen en geniet van onze kookavond. Jullie moeten dus nog 
niet gegeten hebben!
 
Vrijdag 20 december 18u-20u de living 
 
Kerstfeestjeee woop woop! Zorg dat jullie maag al een beetje gevuld is, maar 
wij zorgen voor een lekker kerstdessert! Neem allemaal een cadeautje mee 
van maximum €5, wij zorgen voor de sfeer! 
 
Vrijdag 27 geen KSA 
 
De werken liggen stil tijdens de kerstvakantie  
 
Vrijdag 3 geen KSA 
 
Nog een laatste week bouwverlof, ons huisje zal nog een weekje moeten 
wachten   
 
Zaterdag 11 januari 14u30-17u30 de fitnessruimte 
 
Na al dat eten op de kerstdagen en op oudejaar, zijn we al allemaal wat kilo’s 
bijgekomen. Tijd om daar iets aan te doen! Kom in jullie sportoutfit want 
vandaag gaan we zweeeeten! 
 
 
 
 
 
Zaterdag 18 januari 14u30-17u30 het waskot 
Grote wasjes, kleine wasjes. Gooi ze in je wasmachine! Laat maar lekker d r a 
a a a i i e e e e e n 
 



Zaterdag 25 januari 14u30-17u30 de tuin 
 
Vandaag laten we ons eens gaan in onze verwilderde tuin en laten we onze 
groene vingers eens naar boven! 
 
Zaterdag 1 februari 14u30-17u30 de slaapkamer 
 
Vandaag kruipen we nog even onder de lakens en verkennen we onze 
dromen! Maak je klaar om verbluft te worden en hou je ogen maar open! 
 
Zaterdag 8 februari 14u30-17u30 de kelder 
 
Vandaag gaan we in onze duistere kelder op zoek naar het licht! 
 
Zaterdag 15 februari schaatsen 
Tijd om onze maandbrief af te ronden en samen met de anderen te gaan 
schaatsen! Meer info volgt 
 
 
  



 
 

Beste luisteraars. 
Welkom bij radio 

JIM. Let op: onze uitzendingen hebben komende maanden wisselende 
uren! Zorg dat je op de juiste momenten de radio aanzet. Breng ons op 
de hoogte als je er niet bij kan zijn. 

16 november 2019 
Marathonradio MNM: Voor deze extra lange 
uitzending worden jullie om 11:30 op het lokaal 
verwacht met lunchpakket. We eindigen de 
uitzending zoals altijd om 17:30.  

 
23 november 2019 

Studio Brussel: De warmste week van Studie Brussel 
komt eraan. Vandaag kunnen jullie bewijzen dat er 
ook een warme vlam in jullie brandt. Jullie dragen 
jullie steentje bij van 14:30 tot 17:30. 

 
29 november 2019 

Ketnethits: Ben je braaf geweest dit jaar? Ligt je 
schoen al klaar? Heb je een wortel mee voor het 
paard? En is je brief voor de Sint al klaar? Dan komt 
hij misschien VRIJDAG van 18 uur tot 20 uur.  

 
7 december 2019 

Radio 1: Luister jij graag naar het nieuws? Of 
luister je liever naar een gezellig 
praatprogramma? Ben je graag op de hoogte van 
de laatste nieuwtjes en actualiteit? Onze 
uitzending start om 19 uur en eindigt 21 uur. 

 
 
 



 
14 december 2019 

Radio Nostalgie: Vandaag zenden we uit vanop een 
gezellige maar toch mysterieuze locatie. We 
verwachten jullie om 19 uur in de Citadellaan 54 te 
Gent. De uitzending eindigt om 21 uur. 

 
21 december 2019 

Radio Maria: Vandaag geen stille nacht of heilige nacht, 
maar een zot cool kerstfeestje!! We verwachten jullie met 
een cadeautje van maximum 5 euro, om 19 uur op het 
lokaal. Het feestje eindigt om 21 uur. 

 
11 januari 2020 

NRJ: New year, new me, new energy! Sta spring levend 
om 14:30 aan het lokaal! Uitzending tot 17:30  
 
 

18 januari 2020 
Q-music: Q is good for you. Maar welke voornemens zijn 
goed voor jou? Welke voornemens hou jij dit jaar vol? Of 
toch in elk geval van 14:30 tot 17:30. Want dan worden 
jullie op het lokaal verwacht. 

 
25 januari 2020 

Radio 2: Radio 2, de grootste familie! De hits van 
het moment, het nieuws, een gezellig 
praatprogramma,… voor heel de familie is er iets 
om naar te luisteren op Radio 2. Hoe zouden 
jullie een radioprogramma maken? Jullie mogen 
jezelf komen bewijzen in onze radiostudio 
(lokaal) deze zaterdag van 14:30 tot 17:30. 

 
 



1 februari 2020 
Klara: Vandaag roepen we Mozart, Bach en Beethoven 
terug tot leven! Kunnen zij nog opboksen tegen 
sterren als Billie Eilish, Ed Sheeran en Niels 
Destadsbader. Kom de battle volgen op ons lokaal van 
14:30 tot 17:30 

 
8 februari 2020 

Zen FM: Waar kan je beter tot rust komen dan in de natuur? Waar kan 
je meer stilte vinden dan in de bib? Waar kan je 
beter mediteren dan in de yoga les? Op de KSA 
tijdens onze Zen sessie natuurlijk!! Zoals altijd op 
ons lokaal van 14:30 tot 17:30.  

15 februari 2020 
Familie Radio: Vandaag gaan we met de hele KSA familie 
gaan schaatsen. Meer info verder in het polleke! 
 

 



BATTLE OF THE SIM 
 

Wow onze tweede maandbrief al! Wat vliegt de tijd. Over tijd 
gesproken: Kijk steeds goed naar de dag en het uur van de activiteiten, 

want deze veranderen regelmatig. 
 

15-17 november: GEwEST TAkES OvEr 
Woehoe, het langverwachte TOS-weekend! Benieuwd om de jongens 
terug te zien? ���� 
 
 Zaterdag 23/11: SEnIOrS TAkE-OvEr 
Weer een speciale activiteit. Als jullie goed nadenken kunnen jullie al 
raden wat we bedoelen. Neem jullie FIETS mee. 
 
Vrijdag 29/11: 19-21h: SInT TAkES OvEr 
Zijn jullie braaf geweest dit jaar? Daar zullen de Sint en zijn Pieten eens 
grondig over moeten oordelen! 
 
Vrijdag 6/12: 20-22h: SupErHErOES TAkES OvEr 
Nu de Sint het land uit is, heeft niemand nog een reden om braaf te 
zijn. Gelukkig zijn jullie er om de superheld uit te hangen. 
 
Zaterdag 14/12: 20-22h: kInEpOLIS TAkES OvEr 
Om alles stress van de examens af te laten, hebben wij een 
ontspannen movienight voor jullie georganiseerd. Neem zeker een 
gezellig dekentje mee. 
 
Vrijdag 20/12: 20-22h: kErSTMAn TAkES OvEr:  
Zijn jullie klaar voor een episch kerstfeestje!? Meer info over 
cadeautjes etc volgt nog in de simstagram 
 
In de kersvakantie geen vergadering 



 
Zaterdag 11 januari: 14u30-17u30 ALIEnS TAkE OvEr 
De leiding heeft examens en daarom zal een vreemd volk deze 
activiteit overnemen, meer info op de simstagram!. Vanaf nu zijn de 
activiteiten weer op normaal uur. 
 
Zaterdag 18 januari: AnIMALS TAkE-OvEr 
Wablieft?! Nog steeds examens? Geen paniek, KSA blijft doorgaan! 
Klaar voor een tocht door de jungle?  
 
Zaterdag 25 januari: THE unknOwn TAkES OvEr 
Wie oh wie mogen we deze keer als vervanging van jullie blokkende 
leiding verwachten? Kom het zelf ontdekken! 
1 februari: LEIdInG STrIkES BAck 
Onze examens zijn eindelijk gedaan! We hebben weer super veel 
energie om leiding te geven. Watch us! 
 
8 februari: SIM TAkES OvEr 
Tijd om eens te bewijzen of jullie het eigenlijk wel waard zijn om 
SIMMERS te zijn. Kom maar af, als je durft! 
 
15 februari: ELSA TAkES OvEr 
Elsa heeft heel het KRISTALLIJN bevroren met haar krachten. Het 
jaarlijkse schaatspartijtje van de KSA zal dus ook dit jaar niet 
ontbreken! Tot dan! En vergeet jullie handschoenen niet! Meer info 
volgt. 
 
 
 
  



 
Het leven van een Zepper zoals het is! 

 
16 november 
14u30-17u30 

                                    Zeppers verkopen snoepzakjes!! 

 
 

23 november 
Zeppers helpen op de quizz. 

Afspreken om 16u aan het lokaal 
Oefen je vlaamse klassiekers maar alvast in, want na de quiz is het 

afterparty op Vlaamschen Avond !! 

 
 
 
 
 
 



29 november 20u-22u 
Zijn de zeppers braaf geweest? 

Sinterklaasvergadering, stuur allemaal tegen 26 november jullie 
sinterklaasbrief met een verlanglijstje door naar 

sinterklaaspatijn@gmail.com (geen mop) 

 
 
 

30 november 
Proficiat aan Pauline Gernaey, Lena Vandenabeele, Fien Steens en Nina 

Coppitters!! 
Na een lastig jury-overleg zijn jullie verkozen tot officiële Zwarte 
Pieten van de Sint!! Jullie worden om 10u aan de Flanders Expo 

verwacht voor het begin van je carrière in te zetten. Kom niet te laat, 
de Sint houdt niet van laatkomers. Kom niet met kater, de joelende 

kinderen en de felle lichten zijn niet goed voor katerhoofden. 

 
 
 
 
 

mailto:sinterklaaspatijn@gmail.com


 
 

6 december 20-22u30 
Zeppers mogen ook wel eens ontspannen; vandaag kijken we naar een 

film en eten we chips. 
Top 3 van films door te geven minstens een week op voorhand aan de 

assistenten van “Studio Patijn” , alisetack@gmail.com en 
bruggemaemma@gmail.com . 

 
 

 
14 december 19u-22u 

Ex on the beach-vergadering 
Zeppers hebben ook exen, die komen vandaag allemaal uit het water 

dus wees voorbereid om snel te kunnen weglopen als je er 1 ziet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 december  
      Kerstfeestje !! 20u-22u 

Zeppers vinden het ook leuk om verjaardagsfeestjes te vieren, vandaag 
vieren we de sweet 2019 van Djezus Christ.  

 

mailto:alisetack@gmail.com
mailto:bruggemaemma@gmail.com


 
28 december 

Zeppers vinden het ook leuk om even een dag in de zetel te blijven 
liggen en dat is wat we vandaag gaan doen. 

Geen vergadering 

 
 

4 januari  
Zeppers zijn nog aan het bekomen van Oudejaarsavond, dus geen 

vergadering vandaag! 

 
 

11 januari 
Zeppers leren hoe het leiding geven eraan toe gaat. 

 
 

18 januari 
Zeppers leren hoe het leiding geven eraan toe gaat. 

 
25 januari 

Zeppers leren hoe het leiding geven eraan toe gaat. 
1 februari 

Zeppers leren hoe het leiding geven eraan toe gaat. 
 



8 februari 
Geen vergadering  leiding is gaan skiën   

Eventueel wordt de stage van 1 februari en 8 februari omgewisseld! 
Meer info zullen jullie nog krijgen via facebook. 

15 februari 14u-17u30 
Zeppers houden van schaatsen !! 

!!! Belangrijke data !!!: 
Kaas & wijn: 7 maart (jullie helpen ook mee overdag, dus hou deze

volledige dag vrij !!) 

Weekendje: van 13 – 15 maart of van 20-22 maart.



BELANGRIJKE DATA 

Schaatsen: 15 februari 

KITS (ZEP+): 6-12 april 
Basj (ZEP+): 17-18 april 
Triangel (SL, RDK, KIM): 9 mei 
Kaas-& wijnavond: 7 maart, in de Sint-Paulusschool in de Ebergiste 
de Deynestraat, 4. Opgelet! Dus niet langer in de Patijntjestraat!
Bloemenverkoop: 2 mei 
Laatste vergadering + afsluitfeest: 16 mei 
Dag aan zee: 27 juni 
Kleine kampjes:     

• Sloebers: 20-22 maart
• Roodkappen: 20-22 maart
• Kim: 20-22 maart
• Jim: 13-15 maart
• Sim: 13-15 maart

Groot kamp: 
• Sloebers& Roodkappen: 16-23 augustus
• KIM – SIM:  13-23 augustus
• ZEP+: 13-25 augustus



 
 

DOE DE TEST: Welk KERST-personnage ben jij??? 
 
 

Vraag 1: Ik hou van Kerstmis door: 
A) De cadeautjes natuurlijk!!! Liefst 
krijg ik er 100 (meer is ook goed) 
B) het gezellig samen zijn met de 
hele familie  
C) WAT??? Ik HAAT Kerstmis!! 

Vraag 4: Mijn favoriete kerstlied is: 
A) All I want for Christmas is you- 
Mariah Carey 
B) Jezus is geboren in een bakske vol 
me stro 
C) I hate Christmas parties – Relient K 

Vraag 2: Voor Kerstmis draag ik: 
A) Ik haal de mooiste glitter&glamour 
kleren uit en mijn kast die ik enkel 
voor Kerstmis aantrek  
B) Ik draag gewoon iets sobers (het is 
tenslotte een Kerkelijk feest), een 
lang wit gewaad misschien  
C) Als ik echt MOET gaan; een 
kerstman-pak, omdat ik weet dat dat 
niet de bedoeling is 

 
 
Vraag 5: Op Kerstmis eet ik:  
A) een grote, lekkere gevulde kalkoen 
B) water en brood 
C) spaghetti 

Vraag 3: Het mooiste Kerst-cadeau 
dat iemand mij kan geven is: 
A) kan vanalles zijn, zolang het maar 
iets ZOTS is  
B) een goede daad doen voor iemand 
anders 
C) uit mijn buurt blijven 

Vraag 6: Op de Kerstmarkt ga ik: 
A) alle kraampjes grondig gaan 
bezoeken, en dit elke dag 
B) naar de avondmis 
C) tussen 2 kraampjes staan tot de 
avond voorbij is 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
  
 
 

Heb je het vaakst A geantwoord?  
Dan ben jij een kerst-elfje!!!   
 
Je kijkt al het hele jaar uit naar Kerstmis 
want het is echt jouw FAVORIETE feest! 
Het gaat jou vooral om de cadeautjes en 
het lekkere eten maar je geniet zeker 
ook van het samenzijn met je familie. Je 
kent alle Kerstliedjes uit je hoofd, en als 
Kerstmis voorbij is, kan je al niet 
wachten tot het volgend jaar 25 
december is!  
 

Heb je het vaakst B geantwoord?  
Dan ben jij Jezus 
 
Jij vindt Kerstmis niet zo speciaal. Jij 
vindt dat je elke dag van het jaar lief 
moet zijn voor je familie en anderen, 
niet enkel op Kerstmis. Cadeaus vind 
je niet belangrijk;  het samenzijn 
met de hele familie is het leukste 
aan Kerstmis. Daarom maak je er 
ook geen groots feest van, een 
eenvoudig maal is voldoende.  
 

Heb je het vaakst C geantwoord?  
Dan ben jij The Grinch 
 
Jij HAAT Kerstmis! 
Het liefst van al eet jij spaghetti op je 
kamer en wacht tot het feest voorbij 
is. Als je maar een kerstboom ziet of 
ruikt word je al misselijk. Misschien 
moet je toch eens proberen mee te 
vieren, Kerstmis is best leuk! 



‘t POLLEKE

KSA Gent Sint-Paulus

ZEGT:

tot volgend Polleke!
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