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Introductie
Beste groepsleerkracht,
Het is ontzettend motiverend om te horen dat iedereen zich wil inzetten
om ook in deze tijd kinderen te stimuleren te bewegen.
Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat jullie gebruik willen maken van
onderstaande beweegtussendoortjes.
Op onderstaande pagina’s zijn per groep verschillende links naar
beweegtussendoortjes te vinden. Deze links kun je delen met de
leerlingen om lekker te bewegen!
Veel plezier!

Met sportieve groet,

Team gezonde leefstijl – Punt Welzijn

-3-

Inhoudsopgave
Startpagina

1

Introductie

2

Inhoudsopgave

3

Uitleg document

4

Beweegtussendoortjes gr. 1-2

5

Beweegtussendoortjes gr. 3-4

8

Beweegalfabet

11

Beweegtussendoortjes gr. 5-6

12

Beweegtussendoortjes gr. 7-8

15

Go Challenge

18

Dobbelspel gr. 1-4

20

Dobbelspel (met rekenen) gr. 5-8

21

Dobbelspel work out (alle groepen)

22

Mute reactiespel (alle groepen)

23

-4-

Bewegen is goed voor de concentratie!
In onze ogen zouden de beweegtussendoortjes klassikaal ingezet kunnen
worden (op momenten waar de
concentratie laag is). Bewegen zorgt
ervoor dat de hersenactiviteit weer
omhoog gaat, waardoor de kinderen na het
bewegen weer goed kunnen concentreren.
Klassikale lessen via online omgeving:
Er zijn verschillende manieren om de beweegtussendoortjes te
communiceren met de kinderen. Sommige scholen kiezen ervoor om als
gehele klas in een teams-vergadering de lessen voort te zetten. De link
kan in de Teams chat weergegeven worden en alle kinderen kunnen op
deze link klikken.
Delen ouderportaal:
Een andere optie is het delen van de beweegtussendoortjes op de
ouderportalen. Waarbij kinderen hiermee zelf thuis aan de slag kunnen
gaan.
Dagelijks moment via online omgeving:
Als de school ervoor kiest om dagelijks overleg moment met de kinderen
in te plannen, zou er tijdens dit moment een beweegtussendoortje plaats
kunnen vinden of zou er gestimuleerd kunnen worden om deze
beweegtussendoortjes uit te voeren als concentratie boost.
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Groep 1-2

work-out 3 (1t/m4): https://youtu.be/pHXOERcKWFE
Dag 1
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 20 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen. Hoe
snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden
op pagina 23. Wie wint dit spel?
Mini disco: (duur: 2:16, Baby Shark Dance)
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&list=PLuTqapCJlGW2e0WkwWvusC0SUu
cVCocaX
Dag 1| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:50)
https://www.youtube.com/watch?v=a05py5l0Iws
Just dance kids: (duur: 2:04, Madagascar – I like to move it)
https://www.youtube.com/watch?v=ziLHZeKbMUo&list=PLQwUlE-buFzSssFnUF2xpzbmwAoajMKx&index=14&t=0s
Dag 2
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 20 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen. Hoe
snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden
op pagina 23. Wie wint dit spel?
Minidisco: (duur 3:52, Superman)
https://www.youtube.com/watch?v=1WsjaKkSqhs&list=PLuTqapCJlGW2e0WkwWvusC0SUuc
VCocaX&index=4
Dag 2| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:14)
https://www.youtube.com/watch?v=VGxZaamNfLE

-6Just Dance Kids: (duur: 2:22, The Freeze Game)
https://www.youtube.com/watch?v=0ebf3dGGdFg

Dag 3
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 20 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen. Hoe
snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden
op pagina 23. Wie wint dit spel?
Mini disco: (duur: 2:28), hoofd schouders knie en teen
https://www.youtube.com/watch?v=JK9vemvqkHg
Dag 3| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:23)
https://www.youtube.com/watch?v=0gOcLBmPzYQ
Just dance kids: (duur: 2:32, Get ready tot wiggle)
https://www.youtube.com/watch?v=Qm1Tiw4Y0Es
Dag 4
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 22 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen. Hoe
snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden
op pagina 23. Wie wint dit spel?
Mini disco: (duur: 3:26, Vliegerlied)
https://www.youtube.com/watch?v=hL4k-XiSHqk
Dag 4| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:34)
https://www.youtube.com/watch?v=yIDCYB9NRdU&list=PLSMv3TiSTkFAObBOnTpavKiubKC
QGXNuT&index=33
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https://www.youtube.com/watch?v=ckdYyvhkceQ

Dag 5
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 20 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen. Hoe
snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden
op pagina 23. Wie wint dit spel?
Mini disco: (duur: 1:43, Monkey Banana Dance)
https://www.youtube.com/watch?v=ubmiT8JKeRU&list=PLuTqapCJlGW2e0WkwWvusC0SUu
cVCocaX&index=2
Dag 6| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:29)
https://www.youtube.com/watch?v=CxZdIuZwb7w&list=PLSMv3TiSTkFAObBOnTpavKiubKC
QGXNuT&index=31
Just Dance Kids: (duur: 2:30, I’m a Gummy Bear)
https://www.youtube.com/watch?v=6Q7-tzCCh3w
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Groep 3-4

work-out 3 (1t/m4): https://youtu.be/pHXOERcKWFE
Dag 1
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 20 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen. Hoe
snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden
op pagina 23. Wie wint dit spel?
Mini disco: (duur: 2:16, Baby Shark Dance)
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&list=PLuTqapCJlGW2e0WkwWvusC0SUu
cVCocaX
Dag 1| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:50)
https://www.youtube.com/watch?v=a05py5l0Iws
Just dance kids: (duur: 2:04, Madagascar – I like to move it)
https://www.youtube.com/watch?v=ziLHZeKbMUo&list=PLQwUlE-buFzSssFnUF2xpzbmwAoajMKx&index=14&t=0s
Dag 2
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 20 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen. Hoe
snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden
op pagina 23. Wie wint dit spel?
Minidisco: (duur 3:52, Superman)
https://www.youtube.com/watch?v=1WsjaKkSqhs&list=PLuTqapCJlGW2e0WkwWvusC0SUuc
VCocaX&index=4
Dag 2| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:14)
https://www.youtube.com/watch?v=VGxZaamNfLE
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https://www.youtube.com/watch?v=0ebf3dGGdFg

Dag 3
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 20 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen. Hoe
snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden
op pagina 23. Wie wint dit spel?
Mini disco: (duur: 2:28), hoofd schouders knie en teen
https://www.youtube.com/watch?v=JK9vemvqkHg
Dag 3| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:23)
https://www.youtube.com/watch?v=0gOcLBmPzYQ
Just dance kids: (duur: 2:32, Get ready tot wiggle)
https://www.youtube.com/watch?v=Qm1Tiw4Y0Es

Dag 4
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 20 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen. Hoe
snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden
op pagina 23. Wie wint dit spel?
Mini disco: (duur: 3:26, Vliegerlied)
https://www.youtube.com/watch?v=hL4k-XiSHqk
Dag 4| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:34)
https://www.youtube.com/watch?v=yIDCYB9NRdU&list=PLSMv3TiSTkFAObBOnTpavKiubKC
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Just dance kids: (duur: 2:29, Ants go marching)
https://www.youtube.com/watch?v=ckdYyvhkceQ

Dag 5
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 20 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen. Hoe
snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden
op pagina 23. Wie wint dit spel?
Mini disco: (duur: 1:43, Monkey Banana Dance)
https://www.youtube.com/watch?v=ubmiT8JKeRU&list=PLuTqapCJlGW2e0WkwWvusC0SUu
cVCocaX&index=2
Dag 6| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:29)
https://www.youtube.com/watch?v=CxZdIuZwb7w&list=PLSMv3TiSTkFAObBOnTpavKiubKC
QGXNuT&index=31
Just Dance Kids: (duur: 2:30, I’m a Gummy Bear)
https://www.youtube.com/watch?v=6Q7-tzCCh3w
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Groep 5-6
work-out 3(5t/m8): https://youtu.be/ZyOFXrYK0a4
work-out 4(5t/m8): https://youtu.be/8sroBGZKxBY
Dag 1
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 21 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen. Hoe
snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden op
pagina 23. Wie wint dit spel?
Go Challenge:
Kies een van de 5 sterren uit en probeer de opdracht 1 minuut zo lang/ zo vaak mogelijk te
doen.
Dag 1| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:50)
https://www.youtube.com/watch?v=a05py5l0Iws
Just dance: (duur: 4:15, Shakira – waka waka)
https://www.youtube.com/watch?v=CyfM2o0d0IE
Dag 2
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 21 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen. Hoe
snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden op
pagina 23. Wie wint dit spel?
Go Challenge:
Kies een van de 5 sterren uit en probeer de opdracht 1 minuut zo lang/ zo vaak mogelijk te
doen.
Dag 2| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:14)
https://www.youtube.com/watch?v=VGxZaamNfLE

- 13 Just dance: (duur: 5:28, Just Mario – Super mario bros)
https://www.youtube.com/watch?v=-Qha14yMQF0

Dag 3
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 21 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen. Hoe
snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden op
pagina 23. Wie wint dit spel?
Go Challenge:
Kies een van de 5 sterren uit en probeer de opdracht 1 minuut zo lang/ zo vaak mogelijk te
doen.
Dag 3| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:23)
https://www.youtube.com/watch?v=0gOcLBmPzYQ
Just dance: (duur: 3:58, Selena Gomez en Marshmello – Wolves)
https://www.youtube.com/watch?v=02ixqN5AM4M

Dag 4
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 21 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen. Hoe
snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden op
pagina 23. Wie wint dit spel?

- 14 Go Challenge:
Kies een van de 5 sterren uit en probeer de opdracht 1 minuut zo lang/ zo vaak mogelijk te
doen.
Dag 4| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:34)
https://www.youtube.com/watch?v=yIDCYB9NRdU&list=PLSMv3TiSTkFAObBOnTpavKiubKCQ
GXNuT&index=33
Just dance: (duur: 4:21, Lou Bega - Mambo No 5)
https://www.youtube.com/watch?v=z_Sv7IQwBGo
Dag 5
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 21 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen. Hoe
snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden op
pagina 23. Wie wint dit spel?
Go Challenge:
Kies een van de 5 sterren uit en probeer de opdracht 1 minuut zo lang/ zo vaak mogelijk te
doen.
Dag 6| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:29)
https://www.youtube.com/watch?v=CxZdIuZwb7w&list=PLSMv3TiSTkFAObBOnTpavKiubKCQ
GXNuT&index=31
Just dance: (duur: 3:20, DCUP - We speak no americano)
https://www.youtube.com/watch?v=RMEDgZ-4Epg
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Groep 7-8
work-out 3(5t/m8): https://youtu.be/ZyOFXrYK0a4
work-out 4(5t/m8): https://youtu.be/8sroBGZKxBY
Dag 1
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 21 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen.
Hoe snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden
op pagina 23. Wie wint dit spel?
Go Challenge:
Kies een van de 5 sterren uit en probeer de opdracht 1 minuut zo lang/ zo vaak mogelijk
te doen.
Dag 1| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:50)
https://www.youtube.com/watch?v=a05py5l0Iws
Just dance: (duur: 5:19, Will,i,am – I am alive)
https://www.youtube.com/watch?v=2pgR87RVD14
Dag 2
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 21 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen.
Hoe snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden
op pagina 23. Wie wint dit spel?
Go Challenge:
Kies een van de 5 sterren uit en probeer de opdracht 1 minuut zo lang/ zo vaak mogelijk
te doen.
Dag 2| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:14)
https://www.youtube.com/watch?v=VGxZaamNfLE

- 16 Just dance: (5:28, Just Mario – Super mario bros)
https://www.youtube.com/watch?v=-Qha14yMQF0
Dag 3
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 21 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen.
Hoe snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden
op pagina 23. Wie wint dit spel?
Go Challenge:
Kies een van de 5 sterren uit en probeer de opdracht 1 minuut zo lang/ zo vaak mogelijk
te doen.
Dag 3| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:23)
https://www.youtube.com/watch?v=0gOcLBmPzYQ
Just dance: (5:35, One Direction – What makes you beautiful)
https://www.youtube.com/watch?v=dpY4ZTV7Fm0

Dag 4
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 21 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen.
Hoe snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden
op pagina 23. Wie wint dit spel?
Go Challenge:
Kies een van de 5 sterren uit en probeer de opdracht 1 minuut zo lang/ zo vaak mogelijk
te doen.
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Dag 4| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:34)
https://www.youtube.com/watch?v=yIDCYB9NRdU&list=PLSMv3TiSTkFAObBOnTpavKiubK
CQGXNuT&index=33
Just dance: (duur: 3:43, Rednex – Cotton eye joe)
https://www.youtube.com/watch?v=6rBFtCJ255w
Dag 5
Beweegalfabet:
Kies een woord en voer voor iedere letter van dat woord de oefening uit die in het
beweegalfabet staat (zie onderstaande pagina).
Dobbelspel:
Op pagina 21 staat het dobbelspel uitgewerkt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn 2
dobbelstenen. Dobbel erop los en beweeg lekker mee!
Dobbel-workout;
Probeer zo snel mogelijk alle combinaties te dobbelen en alle opdrachten te volbrengen.
Hoe snel is jouw klas? Het enige wat je nodig hebt, zijn 2 dobbelstenen, zie pagina 22.
Mute-reactiespel:
Dit spel is de online versie van het spelletje ‘commando pinkelen’. De uitleg kun je vinden
op pagina 23. Wie wint dit spel?
Go Challenge:
Kies een van de 5 sterren uit en probeer de opdracht 1 minuut zo lang/ zo vaak mogelijk
te doen.
Dag 6| Zappsport @Home workout met Nathan Rutjens: (duur: 15:29)
https://www.youtube.com/watch?v=CxZdIuZwb7w&list=PLSMv3TiSTkFAObBOnTpavKiubK
CQGXNuT&index=31
Just dance: (3:35, Alexandra Stan - Mr. Saxobeat)
https://www.youtube.com/watch?v=TyjsSXEn4mE
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Tricep
dips
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Uitleg dobbel beweegspel:
Je ziet hier 2 keer een lijstje met nummers
van de dobbelsteen. Per nummer staat een
beweegopdracht. De leerkracht of een
leerling (iemand met een dobbelsteen ter
beschikking) gooit met een dobbelsteen.
Bijvoorbeeld:
De leerkracht gooit: 2 en 4. Je gaat dan 10
seconden klappen en 10 seconden hurken.

(Op de volgende pagina staat ook een
dobbelspel, uitgebreid met rekenen).

21

Uitleg dobbel beweegspel met rekenen:
Je ziet hier 2 keer een lijstje met nummers
van de dobbelsteen. Per nummer staat een
beweegopdracht. De leerkracht of een
leerling (iemand met een dobbelsteen ter
beschikking) gooit met een dobbelsteen.
Bijvoorbeeld:
De leerkracht gooit: 2 en 4. De leerkracht
bepaalt of het plus, min, keer of gedeeld
door is. Als de leerkracht voor plus kiest, is
de uitkomst 6. De leerlingen verzinnen een
opdracht die ze 6x kunnen doen.
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Wanneer je online lesgeeft, is het wel eens frustrerend dat de mute-knop niet snel genoeg gevonden wordt. Daar kun je
aan de hand van dit leuke spel verbetering in brengen en tegelijkertijd iedereen laten bewegen. Tijdens dit online spel
vraag je de leerlingen om allemaal hun microfoon op mute te zetten. Alleen jij bent verstaanbaar. Geef allerlei opdrachten
die de deelnemers moeten uitvoeren (zie pagina 24). Het gaat erom dat wanneer jij het woord ‘mute’ zegt, iedere
deelnemer de opdracht uitvoert die na het woord mute wordt genoemd. Wordt het woord ‘mute’ niet vóór de opdracht
gezegd en je voert de opdracht wel uit, gaat er een punt vanaf. Wie heeft aan het einde de hoogste score??
Wanneer de opdracht niet duidelijk is, kun je online het plaatje aan de kinderen laten zien, of je doet de opdracht voor.

Succes!!
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Opdrachten:
Iedere opdracht voer je 30 seconden of 1 minuut uit.

