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Vrijdag 24 april 2020: Balanceren  
  

 Challenge van de dag  
Doe jij vandaag weer mee met de challenge van Meester Sjohn en Jelle?   

Link:https://www.youtube.com/watch?v=7ykER9D6ACU&list=PLxPM1B1IkRjspVZA8vD6eEwvWgC9ut

L8R&index=16  
 

 Groep 1/2   
Bewegen jullie net zo goed als juf Noortje?? Kijk snel mee op het filmpje en doe 
mee. https://www.youtube.com/watch?v=ByZwLWNu1ac&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_
WdE&index=14  

 

 Groep 3/4   
Doe mee met juf Rianne!  

 

Inleiding:  
We gaan vandaag balanceren. 4 verschillende oefeningen voor buiten en /of binnen.  

  
Materiaal:  
- Stoepkrijt  

- 1 Bal 

  
Speluitleg:   
- 4 oefeningen met balanceren.  
- Allemaal balanceren op 1 been.   
- Van stilstaan en balanceren, springen en balanceren naar een bal gooien en balanceren.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=eEi2jn0AF8w&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_W

dE&index=15  

  
 

 Groep 5/6  
Speel en balanceer mee met meester Jos!  
Balanceren    
We doen een paar oefeningen. Sommige zijn best moeilijk, dus geen probleem als het niet goed lukt, 
je kan dan ook de volgende doen. Veel plezier en succes!  

    
Materiaal: 
- een bal 
- een matje 
- 1 stoel  
- een muur   
 

Speluitleg:    
In de video doe ik een paar balanceeroefeningen. Probeer het een aantal seconden na te 
doen, zonder extra te bewegen. Hoe minder je beweegt, hoe meer controle je hebt.  
1 Met je knieën op je ellebogen balanceren  
2 Met je been naar achteren en je romp naar voren, armen opzij  
3 Plank op een stoel  
4 Maak een plank van jezelf en steun met je handen op de bal, kan je het ook met 1 hand?  
5 Oplopen tegen de muur tot een handstand, kan je ook met je handen bij je muur  
6 Voor de toppers: tegen de muur opzwaaien tot handstand (begin heel rustig met opzwaaien)  
https://www.youtube.com/watch?v=naGKX18pvqY&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&i
ndex=16  
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Bonus:   
 
Balanceerbord:    
Als je nog niet genoeg hebt gehad, dan kan je je eigen balanceerbord maken.  
    
Materiaal:    
Een plank of deck van een skateboard of longboard, een 2-liter fles gevuld met water (tot je bijna geen 
luchtbelletjes meer ziet) en 2 stukjes stevige tape die je over de dop plakt.  
 
Speluitleg:    
Doe het bord op de fles, sta met 1 voet op het stuk hout wat tegen de grond is. Hou een stoel vast en 
probeer je andere voet ook op het hout te doen. De fles en plank zullen heen weer gaan. Probeer het 
zo stil mogelijk te houden. Als dat lukt laat je 1 hand los van de stoel, daarna nog 1 hand. Probeer je 
rug recht en verticaal te houden.  
Link:   https://www.youtube.com/watch?v=WuPiSNMTBbs&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG
_WdE&index=17  

  

 Groep 7/8  
Heb jij net zo’n goede balans als Juf Celine?  
  
Opdracht:  
Tot welke stap kom jij met het papiertje oppakken?  
  
Materiaal:  
- stevig A4 papier  
  
Uitleg:  
Vouw het A4’tje een keer dubbel. Zorg dat het stevig papier is. Ga op 1 been staan en buig je zo ver 
mogelijk dat je met je mond het papier kan oppakken. Probeer met handen los of vast. Of vind je het 
een beetje lastig om je balans te bewaren, gebruik een krukje om op te steunen.  
Let op dat je jezelf niet aan het papier snijd.   
  
Aanpassingen:  
Gebruik een krukje / handen los voor meer balans. Of om het nog makkelijker te maken zet je 
tegenovergestelde hand op de grond. Dus sta je op recht, zet je linkerhand op de grond.  
  
Kijk voor het voorbeeld van Juf Celine naar onderstaand link:  
https://www.youtube.com/watch?v=Q03xFBe91VA&list=PLxPM1B1IkRjsD9NJ8Iot9gSyd2ENG_WdE&
index=18  
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