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Maandag 20 april    Circuitvorm 
 

 Challenge van de dag 
 

Dacht jij dat meester Jelle en meester Sjohn alles in één keer konden uitvoeren?? Niets is minder 

waar.. Kijk maar naar deze blooper-challenge!! https://www.youtube.com/watch?v=TZtfRwcdYHA   

 

 Groep 1/2: 

Doe jij vandaag weer mee met juf Noortje?? Zet hem op!! 

https://www.youtube.com/watch?v=TtpfUdGCza8&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&i

ndex=2&t=11s 

 

 Onderbouw (Groep 3/4): 

Doe mee met juf Rianne! 

Opdracht: Circuit van 5 opdrachten. 

 

Materiaal: Wat je nodig hebt, staat allemaal in het filmpje. 

Speluitleg:  

 Voer de 5 opdrachten 10x uit. 

 Heb je dit gedaan?  

 Dan ga je iedere opdracht 1 minuut uitvoeren en schrijf je je score op je gemaakte lijst. 

 Hoe doen jouw papa, mama, broer(tje) of zus(je) dit? En Kun jij jezelf verbeteren? 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=aJ73IuvpxE0&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&in

dex=4 
 

 Middenbouw (Groep 5/6): 

Speel en sport mee met meester Wesley!    

Opdracht 1: Circuit Parcours  

 
Materiaal:  - Tafel  
  - Bank  
  - Stoelen  
  - Stopwatch (telefoon functie)  

Speluitleg:  
Vandaag gaan we zes verschillende opdrachten (zie instructiefilmpje) achter elkaar uitvoeren. 
Sommige opdrachten voer je vijf keer uit en sommige opdrachten 30 seconden lang. Hieronder wordt 
elke opdracht kort uitgelegd. Hoe vaak kan jij het hele circuit uitvoeren? Succes!!!  

Kun je één van opdrachten uit het filmpje niet? Geen enkel probleem! Dan kun je ook de volgende 
opdrachten proberen.  

https://www.youtube.com/watch?v=TZtfRwcdYHA
https://www.youtube.com/watch?v=TtpfUdGCza8&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=2&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=TtpfUdGCza8&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=2&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=aJ73IuvpxE0&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aJ73IuvpxE0&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=4
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 Jumping Jacks lukken niet  rennen op de plaats, (touwtje)springen, skisprongen etc.  

 Koprol lukt niet  Gewone rol, op je buik/rug over de bank kruipen etc.  

 Onderdoor en bovenlangs lukt niet op de tafel  gebruik iets anders waar je onder- 

            door en bovenlangs kan gaan, zoals stoel, bed etc. 

 Tijgeren lukt niet  kruipen, op je handen en voeten, kikkersprongen etc.  

 Mountain Climbers lukt niet  knieën heffen, hurksprongen, rennen op de plaats etc.  

 Misschien weet je zelf nog iets leuks te bedenken bij bovenstaande opdrachten!  

https://www.youtube.com/watch?v=CTNFF2WKqgg&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE
&index=2  

 

 Bovenbouw (Groep 7/8): 

Versla jij Meester Thijs? 

Inleiding: Wc-rol hooghouden 
 

Materiaal:  

- één wc-rol 

Speluitleg:  

Je gaat proberen om de wc-rol zo vaak mogelijk hoog te houden. Dit mag je doen met je handen en 

met je voeten. Is het te makkelijk? Probeer er eens trucjes mee te doen! En wie kan het langste 

hooghouden? 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PEk_-FCtl-

E&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=5 

 

Opdracht 1: Gezondheidscircuit 
 

Materiaal:  

- Een klein voorwerp zoals een pylon 

- Een stoel of bank 

Speluitleg:  

Je gaat de volgende oefeningen zo vaak mogelijk proberen uit te voeren in één minuut (zie filmpje 

voor een betere uitleg): 

- Sit-ups 

- Handen naar ellebogen 

- Jumping Jacks 

- Zitten en staan 

- Voeten over de pylon (of een ander voorwerp) 

Scores van meester Thijs 

Sit-ups 43 

Handen naar ellebogen 41 

Jumping Jacks 46 

Zitten en staan 37 

Voeten over de pylon 39 

 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ULqQmV7XkLY&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE

&index=3ei 

https://www.youtube.com/watch?v=CTNFF2WKqgg&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=CTNFF2WKqgg&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=PEk_-FCtl-E&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=PEk_-FCtl-E&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ULqQmV7XkLY&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=3ei
https://www.youtube.com/watch?v=ULqQmV7XkLY&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=3ei
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Afsluiting: De omdraai challenge! 

 

Materiaal:  

- één wc-rol 

Speluitleg:   

Je gaat liggen op je rug met één voet in de lucht. Je probeert met de wc-rol op je voet om te draaien 

naar je buik zonder dat de wc-rol van je voet afvalt. Is dat gelukt? Probeer het dan eens om helemaal 

een rondje te draaien, van je rug naar je buik en doordraaien weer terug naar je rug. 

Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=UpwwhSCEYK0&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE

&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=UpwwhSCEYK0&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=UpwwhSCEYK0&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=6

