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KEEPEN 
MATERIAAL 

• Sokkenbolletjes / ballen
• Flessen voor goaltje/ parcours

OPDRACHT1 

Probeer te scoren in 
verschillende goaltjes. 

OPDRACHT 2 

Zigzag trappend door een 
parcours met een 

sokken bolletje. 



STABILITEIT 

OPDRACHT1 

MATERIAAL 

• n.v.t.

Ga goed op handen en knieën 
zitten. Til nu zonder te vallen 
je linkerbeen en linkerarm op. 

Dan de andere kant, doe dit 10x. 

VEILIGHEID 

• Zoek een zachte
ondergrond!

OPDRACHT 2 

Ga als een stevige tafel zitten, de 
ander probeert de tafel om te 

duwen. 



MATERIAAL 

HOOGHOUDEN 
• Ballonnen
• Boek/racket
• Muziek (youtube)

OPDRACHT1 

Probeer de ballon hoog te 
houden. Te makkelijk? Probeer 
eens meer ballonnen, kleinere 

ballonnen of hou ze hoog 
met een boek/racket. 

OPDRACHT 2 

Ga aan de slag met het 
filmpje van Bas ballon. 

https://www.youtube.com/ 
watch ?v=xPgWcQnwhOA 

Je bent een kleine lege slappe 
ballon op de grond. Zet de 

muziek aan en je gaat als ballon 
van alles meemaken! 



MATERIAAL 

PARCOURS 
• Doeken
• Tafels/stoelen/kussens etc.

L�J 
' 1 ' 1 ' 1 

□ 

111 

� 1 
◄ 

✓ 

• Tape

OPDRACHT1 

Maak met lakens/doeken een tunnel onder stoelen 
en tafels door en leg het parcours af! 

Voor de creatievelingen onder ons: 
KLIK HIER 
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https://facebook.com/kylie.garvey.3/videos/3930064572933


MATERIAAL 

• Krukje (stevig!)
BALANCEREN • Bal/sokkenbolletje

OPDRACHT1 

10 x stap op het 
krukje, zak door 
je knieën stap 

er weer af. 

OPDRACHT 2 

10 tellen op je ene 
been, 10 tellen op 
je andere been. 

Wiebel zo 
min mogelijk. 
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OPDRACHT 3 

10 x 1 voet op het 
krukje maak een 
diepe buiging en 

dan weer omhoog. 
Wissel van been. 

OPDRACHT 4 

10 x 1 voet op het 
krukje met bal of 
bolletje ernaast. 
Trap deze weg! 

Wissel van been. 
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MATERIAAL 

ESTAFETTE 
• Bakjes
• Bekers
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• Blokken
• Etc.

OPDRACHT1 

Neem 1 voorwerp mee naar de overkant, zet deze daar neer, 
ren terug en tik de volgende aan die neemt een voorwerp mee. 

Wie bouwt de hoogste toren? 

Regel: gezet= gezet, valt de toren om? Jammer! 



SPRINGEN 

OPDRACHT1 

10 x op het krukje 
en eraf springen 

Dit kan naar voren 
en naar achter. 

MATERIAAL 

• Krukje/krat (stevig!)

OPDRACHT 2 

10x op het krukje 
springen en naar de 
zijkant eraf springen 

Doe dit beide kanten op. 

OPDRACHT3 

Kun je ook over het 
krukje heen springen? 

Doe dat dan 10x. 



MIKKEN 

MATERIAAL 

• Bakjes/dozen
• Paraplu's
• Ballen/sokkenbolletjes
• Etc.

OPDRACHT1 

Zet verschillende mik punten neer. 
Gooi met de sokkenbolletjes tegen of in de mikpunten. 
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RITME SPRINGEN 
MATERIAAL 

• N.v.t.

OPDRACHT1 

Hinkelen op beide 
benen proberen. 
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OPDRACHT 2 

Huppelen. 

Rechts 

OPDRACHT3 

Spreid en sluit 
sprongen. 

Kun je er 12 
achter elkaar? 

OPDRACHT 4 

Wisselsprongen. 

Kun je er 12 
achter elkaar? 



BAL

VAARDIGHEID 

MATERIAAL 

• Bal

OPDRACHT1 

Laat vallen, stuit, vang. 
Gooi omhoog, stuit, vang. 

Gooi, klap in je handen, stuit vang. 
Gooi en vang. 

Stuit klap vang. 
Wat kun je zelf nog verzinnen? 



BALANCEER 

VIJVER 

MATERIAAL 

• Kleine materialen waar
je op kunt staan.

Bijvoorbeeld: Blokjes, 
krukjes, kussens, etc. 

OPDRACHT1 

Loop over je zelf gebouwde balanceer vijver. 
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Let op dat je niet in het water valt! 
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