


















Weet jij het?
Welk getal hoort in de spiegel van 

deze mooie meisjes? Vul maar in!

Lukt schrijven nog niet zo goed? 

Teken dan het juiste aantal stippen.

Een beetje gek
Welk plaatje hoort er niet bij? 

Zet er een kruis doorheen.

Weet jij het?

Op Hawaii
Weet jij het?
Welk getal hoort in de spiegel van 

deze mooie meisjes? Vul maar in!

Weet jij het?

Op Hawaii
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Teken dan het juiste aantal stippen.
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Zet er een kruis doorheen.
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Muziek maken
Eén puzzelstukje komt niet uit deze foto. 

Zie jij welk stukje het is? 

Teken er een cirkel omheen.

Liefde in de lucht
Zoek het grootste hart. 

Kleur het rood. 

Zoek ook het kleinste hart. 

Kleur het groen.

In Mexico

Teken er een cirkel omheen.
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Op een dag zien ze vanuit de lucht een boerderij. De boerin rent druk heen en weer. Jokie en 

Jet dalen met hun luchtballon en stappen uit het mandje. De boerin vertelt dat ze vandaag zo 

druk is, omdat de boer plotseling naar de markt moest. Ze moet nu zelf alle kippen, varkens 

en koeien voeren. En ze moet ook nog melk, eieren en meel halen, want ze eten vanavond 

pannenkoeken. Jokie en Jet willen de boerin graag helpen en gaan met haar mee. 

Hallo, ga je mee op avontuur? Jokie gaat als een echte 
ontdekkingsreiziger op pad. Samen met zijn vriendinnetje 
Jet verkent hij de hele wereld in een luchtballon. 

Jokie en Jet 
op de boerderij
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Eerst gaan ze naar de koeien voor melk. Ze hebben al snel een emmer vol. Jokie 

springt van enthousiasme omhoog. Oei, Jokie springt  tegen de emmer aan. De 

emmer valt bijna om. Jet houdt de emmer net op tijd tegen. Goed zo, Jet! 

In het kippenhok legt Jokie de eieren voorzichtig in zijn mandje. Dan krijgt hij een idee. 

Hij gaat met de eieren jongleren! O, nee, hij struikelt over het mandje. Alle eieren 

vliegen door de lucht. Eén ei valt op het hoofd van Jokie. ’Malle Jokie! Je gaat toch niet 

jongleren met eieren?’ lacht de boerin.

Bij de molen pakken Jokie, Jet en de boerin nog een zak meel. Nu kunnen ze weer 

terug naar de boerderij. In de keuken maakt Jokie de zak meel open. Jet lacht! Jokies 

gezicht is helemaal wit van het meel. De eieren, de melk en het meel gaan in een 

kom en Jokie en Jet roeren het tot een beslag.

De boerin zet de pan op het vuur. Jokie giet het beslag in de pan en gooit de 

pannenkoeken hoog in de lucht! En net als de laatste pannenkoek klaar is komt de 

boer thuis. Samen smullen ze van de pannenkoeken! ’Heerlijk! En wat lief dat jullie 

mijn vrouw geholpen hebben’, zegt de boer.

Dan is het tijd om te vertrekken, maar eerst nog een foto. Jet maakt een foto van 

Jokie, de boerin en de boer. Nadat ze hem in hun fotoalbum hebben geplakt, 

stappen ze weer in hun luchtballon. Op naar een nieuw avontuur!

Reizen is een feestje! 

Toedelejokie en tot de volgende keer!

 Meer leuke 

Jokie verhaaltjes? 

Check dan het Jokie 

YouTube kanaal.
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