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Dinsdag 21  april 2020 Lopen en meer...  

  

 Challenge van de dag  
Ga met meester Jelle en meester Sjohn stoepranden in Challenge 5 ! Kun jij het 

beter?  https://youtu.be/-36WJX5sL_w?list=PLxPM1B1IkRjspVZA8vD6eEwvWgC9utL8R  

 

 Groep 1 & 2  
Juf Noortje heeft weer iets leuks voor je, klik maar gauw en doe mee!   

https://youtu.be/l6SGxMf8sek?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR  
 

 Groep 3 & 4  
Speel jij ook mee met meester Joshua?   

 
Inleiding: Slalommen met de bal   
We gaan vandaag rustig beginnen met slalommen.  

  
Materiaal:  
Je hebt 3 paar sokken en een bal nodig.  
 
Speluitleg:  
3 paar sokken leg je achter elkaar neer op de vloer en begint met de bal aan je voet. Je gaat steeds 
om de sokken heen (2 rondjes). Probeer het ook eens met 1 voet of je andere voet.  
Kijk maar in deze 
video: https://www.youtube.com/watch?v=ejravQATBFs&list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1A
HR&index=8  
  
Opdracht 1: Sokken verzamelen  
We gaan nu zo snel mogelijk heen en weer lopen en 10 sokken verzamelen.  
 
Materiaal:  
Je hebt 10 sokken, een emmer, een bal en 2 stoelen nodig. 
  
Speluitleg:  
Je legt 10 paar sokken achter elkaar neer met een klein beetje ruimte ertussen.   
Vanaf de andere kant start je bij je emmer en je rent naar de eerste paar sokken toe.   
Die pak je en je loopt terug om ze in je emmer te gooien.   
Nu de andere sokken nog! Ben je klaar? Rust even uit. Kan je de volgende keer nog sneller?  

  
Afsluiting: Slalommen en over de brug  

 
Materiaal:  
Je hebt 5 paar sokken, een emmer, een bal en 2 stoelen nodig  
 
Speluitleg:  
Je legt 5 paar sokken aan de overkant neer, zet in het midden 2 stoelen tegen elkaar zodat je 
eroverheen kan. Je rent vanaf je emmer naar de stoelen je gaat eroverheen en je pakt 1 paar sokken 
en je rent terug om de stoelen heen en legt de sokken weer in de emmer. Nu de rest nog. Als je klaar 
bent, rust even uit en probeer de volgende nog 1 keer. Veel plezier!  
  

  

https://youtu.be/-36WJX5sL_w?list=PLxPM1B1IkRjspVZA8vD6eEwvWgC9utL8R
https://youtu.be/-36WJX5sL_w?list=PLxPM1B1IkRjspVZA8vD6eEwvWgC9utL8R
https://youtu.be/l6SGxMf8sek?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR
https://www.youtube.com/watch?v=ejravQATBFs&list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ejravQATBFs&list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ejravQATBFs&list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ejravQATBFs&list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR&index=8


 

Sportdocent.nu b.v. • Zuidereind 5 • 3741 LG Baarn • 035 30 30 039 • www.sportdocent.nu • 
info@sportdocent.nu 

KVK:71407286 • BTW: 825689181B01 • NL 87 RABO 0329 6133 16 

 

 Groep 5 & 6  
Speel en sport mee met meester Wesley!  

 

Inleiding: Estafette op Sokken!  
 
Materiaal: - Sokken  
- ‘Punt A’ en ‘Punt B’ (twee pylonnen, twee kussens, twee stoelen etc.).  
 
Speluitleg:   
Loop, ren of glij van ‘Punt A’ naar ‘Punt B’ en weer terug! Kijk uit dat je niet valt! Wil je het met z’n 
tweeën doen (wedstijdje)? Zorg dan voor minimaal 1,5 m afstand tussen elkaar! Start tegelijk. Laat 
iemand anders aftellen OF tel om de beurt af. Gaat afstand houden niet? Doe het dan om de beurt, 
waarbij je dus 1,5 m afstand houdt tot elkaar. Wacht tot degene voor jou weer terug is, voordat je start. 
Herhaal dit 5 á 10x!  
Link: https://youtu.be/ihn1HZb9o6o?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR  

  
 
Opdracht 1: Slalom op Sokken!  
 
Materiaal:   
- Sokken  
- ‘Punt A’ en ‘Punt B’ (twee pylonnen, twee kussens, twee stoelen etc.)  
- Obstakels (stoelen, krukjes, prullenballen, salontafels, planten etc.) wees creatief!  
 
Speluitleg:   
Zie ‘Speluitleg’ hierboven bij ‘inleiding’. Nu zet je obstakels neer waar je tussendoor moet 

slalommen. Je mag de obstakels niet aanraken!  
Link:  https://youtu.be/OFFmveHmQzE?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR  
 
Afsluiting: Estafette EN/OF Slalom zoals jij het wilt!  
 
Materiaal:   
- Sokken  
- Punt A en Punt B (twee pylonnen, twee kussens, twee stoelen etc.)  
- Obstakels (stoelen, krukjes, prullenballen, salontafels, planten etc.) wees creatief!  
- Hulpmiddelen: theedoek/handdoek, dweil, spons, bal, kussen, wc-rol etc.!  
 
Speluitleg:   
Nu bepaal jij hoe je gaat estafetten of slalommen! Jij weet vast wel een andere leuke manier om te 
verplaatsen van ‘Punt A’ naar ‘Punt B?’ Hinkelen, kruipen, handen en voeten, achterstevoren etc.! 
Neem materiaal (theedoek/handdoek, dweil, spons, bal, kussen, wc-rol etc.) mee om het nog 
uitdagender te maken!  
Link: https://youtu.be/xCKYlpVWOQE?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR  

 

 Groep 7 & 8  
Versla jij meester Thijs?   

 
Inleiding: De kranten challenge.   
 

https://youtu.be/SqszasR9xRE  

 
Materiaal:   
per persoon 1 pagina van een krant  
Speluitleg:   
1ste keer: hoe lang kun jij met een pagina op je buik rondrennen totdat hij er af valt?  
2de keer: de krantenpagina gaat door de helft! Hoe lang kun je er nu mee rond rennen?  
3de keer: de krantenpagina gaat nog een keer door de helft! Hoe lang kun je er mee rond rennen?  

https://youtu.be/ihn1HZb9o6o?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR
https://youtu.be/OFFmveHmQzE?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR
https://youtu.be/xCKYlpVWOQE?list=PLxPM1B1IkRjuHf9MsxlJQBlNE_AsV1AHR
https://youtu.be/SqszasR9xRE
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Variatie: speel deze challenge met 1 of meerdere kinderen, wie kan het langste met de pagina op 
zijn/haar buik rondrennen?  
Je mag de krant natuurlijk niet vasthouden als je aan het rennen bent!   

 

  
Opdracht 1: Race door de speelplaats  
  
Materiaal:   
-een speelplaats met klimrek en misschien een glijbaan   
-een stopwatch  
 
Speluitleg:   
In je eentje:  
Ga vijf keer over/door het speeltoestel heen. Elke keer houd je de tijd bij. Kun jij je eigen tijd 
verbeteren?  
Met meerdere kinderen:  
Ga over/door het speeltoestel heen, 1 kind tegelijk! Wie kan er het snelste doorheen? Iedereen krijgt 5 
pogingen om de beste tijd neer te zetten!  
Link: https://youtu.be/csVCL95xr8c  

  
Afsluiting: mini slalom parcours  
  
Materiaal:   
4 jassen voor de slalom  
3 kleine materialen om hinkelend op te pakken  
1 stopwatch  
 
Speluitleg:   
Ren door de poortjes van de jassen, doe dit slalommend.   
Na de slalom ga je 3 kleine materialen hinkelend oppakken.   
Doe dit drie keer achter elkaar zo snel mogelijk en houdt de tijd bij. Kun jij je eigen tijd verbeteren?  
Link:  https://youtu.be/_t8QkP3LrhI  
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