
Dag iedereen, 

hier nog wat beweegideetjes voor in en uit je kot. 

 

 Weeral wandelen?   Leg die tablet eindelijk weg en speel eens een spelletje WANDELBINGO. 
Neem de kaart mee op tocht en wie als eerste al de voorwerpen op de kaart heeft gespot en 
aangekruist, is de winnaar. Veel succes! 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 



 

 Een beweegtip voor iedere dag van de week in 1 minuut. 
WIE KAN 1 MINUUT…. 
 
Maandag : Op 1 been blijven staan met de knie goed geheven. 1 minuut rechts en 1 minuut                
rechts. 
 
Dinsdag : Planken. Steun op je ellebogen die recht onder je schouders staan en op je tenen 
en maak een stevige plank zonder bergen of dalen… 
 
Woensdag : Touwtje springen. 1 minuut voorwaarts en 1 minuut achterwaarts. 
 
Donderdag : Hoelahoepen.  
 
Vrijdag : Bal 1 meter boven je hoofd gooien en opvangen. Ondertussen klap je 1 keer voor en 
1 keer achter je lichaam zonder de bal te laten vallen. Hoeveel keer kan je dit in 1 minuut? 
 
Zaterdag : Op handen en voeten rond de tafel lopen. Hoeveel keer kan je dit in 1 minuut? 
 
Zondag : Ga aan de onderste trap staan. Rechtervoet op de trap en linkervoet beneden. 
Spring en wissel van voet. Doe dit 1 minuut in een vloeiende beweging. 
 

              Je kan dit samen met het hele gezin doen en de scores noteren.  
Wie is de recordhouder bij elke opdracht? 
 
Veel plezier. 
 

 Nog een moederdagideetje voor in het weekend: 
Tover de grootste en kleurrijkste bellen voor de allerliefste mama. 
Misschien moet je wel wat hulp vragen aan papa of grote zus of broer. 

 
             Benodigdheden : guar poeder en scheutje glycerine (beiden te koop in de apotheek )  
              mengen met heet water.  
              1,5 liter water toevoegen . 40 g dreft met een beetje bakpoeder mengen en toevoegen  
              aan de vloeistof die je al gemaakt hebt.  
              Zoek 2 stokken in de tuin en verbind ze met een touw zoals in het filmpje.  
 

https://www.instagram.com/tv/B9_2-RbDdVW/?igshid=4gis17bd3uio  
 
 

 Zijn jullie ook nog aan het dansen, jongleren, skaten, springen, joggen of iets anders? 
Stuur eens een filmpje door naar krisderycke@skynet.be  
 

VEEL  SPORTGENOT!!!! 
Juf Kris 
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