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Woensdag 22  april 2020               Mikken 

 

 Challenge van de dag  
  

Kun jij net zo goed ‘bucketpong’ spelen als meester Sjohn en Jelle? Kijk snel naar hoe zij het doen: 
 https://www.youtube.com/watch?v=BAnNBq3VzFA&list=PLxPM1B1IkRjspVZA8vD6eEwvWgC9utL8R
&index=15&t=0s  

 

 Groep 1/2   
Juf Noortje gaat mikken met haar mond! Kijken jullie weer mee en doen jullie ook weer mee??  

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=wFQSlzQEVW0&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_
WdE&index=7  

 

 Groep 3/4   
Speel jij ook mee met meester Pim?  
 
Inleiding: Boembal  
  
Ga tegenover iemand (broertje, zus, papa of mama) staan en gooi de bal over tot de tijd op is.  
 
Materiaal:    

 1 bal  

 1 apparaat waar een timer op zit of kookwekker.  
 
Speluitleg:    
Ga tegenover elkaar staan en gooi de bal naar elkaar over. Ga niet te ver van elkaar staan en zorg 
ervoor dat je medespeler hem kan vangen. Laat de timer/kookwekker aflopen van 30 seconden naar 
0. Als de timer bij 0 is gaat er een piep af. Wie de bal dan in zijn hand heeft moet 5 

jumping jacks doen én een liedje zingen. Als je niet weet wat een jumping jack is kijk dan naar de 

video. Veel plezier!  
 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=uyGPRnlL3bE&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_
WdE&index=9  
  
  
 Opdracht 1: Mikpan  
Krijg jij de bal in de emmer zonder dat hij van je tafeltennisbatje afvalt?  
 
Materiaal:    

 1 emmer/bak  

 1 tafeltennisbatje of racket  

 3 pylonnen  

 Hoepel om het moeilijker te maken  
 
Speluitleg:   

 Maak een parcous zoals in de video.   

 Pak een bal en leg deze op je batje/racket terwijl je staat. Probeer de bal zoveel mogelijk in 
het midden te houden.   

 Loop nu het parcours af. Bij iedere pylon moet je een rondje draaien. Doe dit in het begin heel 
langzaam zodat je zeker weet dat de bal er niet afvalt.   

 Als je het parcours afgelopen hebt, probeer je de bal van je batje te laten rollen en hem op 
deze manier in de emmer te mikken.   

 Vind je dit te makkelijk en heb je thuis een hoepel liggen? Leg hem op de grond en ga erin 
staan. Pak dan de hoepel met je overgebleven hand en probeer hem over je hoofd te tillen. 
Hoe snel kun jij dit doen? En je vriendje of vriendinnetje? Daag elkaar uit!   

https://www.youtube.com/watch?v=BAnNBq3VzFA&list=PLxPM1B1IkRjspVZA8vD6eEwvWgC9utL8R&index=15&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BAnNBq3VzFA&list=PLxPM1B1IkRjspVZA8vD6eEwvWgC9utL8R&index=15&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wFQSlzQEVW0&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=wFQSlzQEVW0&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=uyGPRnlL3bE&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=uyGPRnlL3bE&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=9
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Link:   https://www.youtube.com/watch?v=zOhSfnenJCo&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_
WdE&index=10   
 
Afsluiting: Sokken mikken  
   
Materiaal:    

 10 paar sokken  

 2 pylon  

 1 touw of hoepel  

 1 pan/bakje  
  

Speluitleg:    

 Pak een hoepel en leg deze op de grond neer. Als je geen hoepel hebt, kun je een 
(spring)touw gebruiken en maak je hier een cirkel van.   

 Op 3 meter van de hoepel af zet je een pylon neer. Weer 2 meter verderop nog een pylon en 
de sokken.   

 Begin bij de pylon waar de sokken liggen. De tijd gaat in en je pakt een sok. Loop dan naar de 
volgende pylon en vandaar probeer je de sok de hoepel in te gooien.   

 Nadat je hebt gegooid, ga je meteen weer terug naar de 1e pylon om een nieuw paar sokken 
te pakken. Probeer je deze sokken de hoepel in te gooien. Ga zo door tot alle sokken op zijn.   

 Hoeveel sokken liggen er in de hoepel? Elke sok die in de hoepel ligt, telt als een punt. 
Succes!  

Link:   https://www.youtube.com/watch?v=NP44NWmM7qU&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2EN
G_WdE&index=10  

 

  

 Groep 5/6  
Speel en sport mee met meester Joost!  

 

Opdracht 1: Paasei poepen  
 

Benodigdheden:   

 Een lege fles 

 Een stukje touw 

 Een paasei 

 plakbank 
 
Speluitleg:  
Maak het paasei vast een het touwtje met het plakband. Zorg ervoor dat het goed vastzit! Het doel is 
om het eitje bovenop de fles te krijgen, zonder dat jij het paaseitje aanraakt! Je mag dus alleen het 
touwtje aanraken!  
Stap 1: Houd het touwtje in je hand, wissel ook van kant.  
Stap 2: Houd het touwtje vast met je mond.  
Stap 3: Ga op een stoel zitten en maak het touwtje vast aan je voet, wissel ook van voet.  
Stap 4: Maak het touwtje achter je vast zodat je door je benen moet kijken waar het paaseitje hangt.  
   
Zie dit filmpje voor een voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=3NDSUxh-
pAo&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=11  
  

Afsluiting: Paasei vangen.  
 
Benodigdheden:   
Plastic beker en een (paar) overgebleven paaseitjes.  
 
Speluitleg:  
Pak de beker in je ene hand en het paaseitje in de andere hand. Gooi het paaseitje omhoog en vang 
deze weer op met de beker.  

https://www.youtube.com/watch?v=zOhSfnenJCo&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=zOhSfnenJCo&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=NP44NWmM7qU&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=NP44NWmM7qU&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=3NDSUxh-pAo&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=3NDSUxh-pAo&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=11
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Hier kan je verschillende trucjes mee doen. Een paar voorbeeldjes:  
Ga nadat je hebt gegooid:  

  Zitten op de grond.  

  Liggen op de grond.  

  Een rondje draaien.  

  De grond aantikken.  

  De beker in je andere hand doen.  

  De beker omhooggooien en weer opvangen.  

  Doe de beker onder je been door en vang het eitje in de beker!  

  Vraag iemand om naar boven te lopen en het eitje uit het raam of van het balkon te 
gooien, zodat jij deze beneden kunt vangen.  

Let goed op waar je staat wanneer je gooit. Zorg ervoor dat er niets om je heen is wat kapot kan gaan 
en let vooral goed op de lampen boven je!  
  
Zie dit filmpje voor een voorbeeld:  
https://www.youtube.com/watch?v=MLQGCiXIWCs&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE
&index=12  

 

  

 Groep 7/8  
Versla jij meester Joep?   

 

Opdracht 1: Memorie kleuren spel  
Je kunt dit spel alleen spelen of met z’n tweeën. Probeer het vak te raken door er met een bal in te 
schieten.  
  
Materiaal:  

 Muur 

 (voet)bal 

 Stoepkrijt of duct tape   

   

Speluitleg:    
Alleen: raak met de bal het vak op de muur. Bedenk van tevoren in welk vak je wil gaan schieten  

Tweetallen: de één noemt een vak waar de ander in moet schieten. Lukt dit dan heb je een punt.   

Link:   

https://www.youtube.com/watch?v=03junWQf9HQ&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&i

ndex=13 

https://www.youtube.com/watch?v=MLQGCiXIWCs&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=MLQGCiXIWCs&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=03junWQf9HQ&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=03junWQf9HQ&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&index=13

