MEIVAKANTIE
BOEK

VOORWOORD

Het zijn rare tijden. Tijden waarin veel van je dagelijkse bezigheden niet meer mogelijk zijn. Daardoor
houd je ineens tijd over. Heel veel tijd! Soms is het dan lastig om iets te bedenken waarmee jij je kan
vermaken. Daar helpt Team Sportservice je graag bij met dit boek vol leuke doe-ideeën. Het zijn creatieve opdrachten, gezonde opdrachten, beweeg opdrachten en nog heel veel meer! De keus is aan jou.
Doe je alles of kies je de activiteiten die je het leukst lijken?
Iedereen kan meedoen!
In dit boek staan ideeën voor alle leeftijden. Iedereen kan meedoen. Vraag ook je ouder(s) of
verzorger(s) om samen met jou aan de slag te gaan. En lukt een opdracht niet zo goed? Pas hem dan
zo aan, dat het voor jou goed te doen is. Veel plezier!
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De gymjuffen en -meesters van Team Sportservice missen de leerlingen die
ze normaal wekelijks gymles geven heel erg! Om die kids toch in beweging te
houden, hebben ze allemaal toffe filmpjes met beweegopdrachten bedacht! Je
vindt ze op het YouTube-kanaal van Team Sportservice provincie Utrecht.

1. Bewegen
Beweeg dobbelspel
Voorbereiding
Knip de opdrachtkaartjes op de volgende pagina’s. Zorg ervoor dat je genoeg
bewegingsruimte hebt (+ 1,5 meter afstand). Verdeel de opdrachtenkaartjes over de
ruimte en zorg dat je per opdrachtenkaartje de benodigde materialen klaar hebt staan.
Uitleg
Iedereen heeft een eigen dobbelsteen om mee te gooien. Voor alle getallen (op de
dobbelsteen) is een opdracht bedacht. Gooi de dobbelsteen en voer de opdracht uit die bij
het getal hoort. Is de oefening gelukt? Dan kan je opnieuw met jouw dobbelsteen gooien.
Het kan zijn dat je opnieuw hetzelfde getal gooit. Dat geeft niet. Doe die opdracht gewoon
nog een keer. En misschien op een moeilijker niveau! Heb je alle 6 de opdrachten
gedaan? Dan heb je het spel uitgespeeld. Maar je mag het natuurlijk vaker spelen!
Variatietip!
Speel het spel met iemand samen. Zet de timer op 10 minuten en probeer zoveel mogelijk
opdrachten uit te voeren. De dobbelsteen bepaalt welke opdracht je moet uitvoeren. Dus
ook nu kan het zijn dat je een opdracht meerdere keren uitvoert. Degene met de meeste
succesvolle opdrachten binnen 10 minuten wint het spel.
Wat heb ik nodig?
2 emmers
1 tot 10 schuursponsjes
5 tot 10 blikken
5 kleinere balletjes
1 dobbelsteen
1 springtouw
1 pion (of iets dat als pion kan dienen)

Iedereen moet mee kunnen doen!
Er zijn 4 niveaus: A,B,C of D. Per
opdracht staan de 4 niveaus
uitgeschreven. Niveau A is de
makkelijkste variant en niveau D de
moeilijkste variant.
Let op: sommige opdrachten hebben
maar 3 niveaus (A,B of C). Je mag zelf
per opdracht je niveau bepalen.

1. Bewegen
_____________________________________________________________________

Niveau A:

Pak het schuursponsje vast in één hand en laat deze in de emmer naast je
vallen. Je mag dit 10 keer doen. Hoeveel punten kan jij scoren?

Niveau B:

Pak het schuursponsje vast en ga bij de pion staan. Gooi het schuursponsje
vanaf de pion in de emmer die verderop staat. Zit die erin? Dan heb je een
punt! Je mag dit 10 keer doen. Hoeveel punten kan jij scoren?

Niveau C:

Pak het schuursponsje vast en ga bij de pion staan. Gooi het schuursponsje
vanaf de pion in de emmer. Zit die erin? Dan heb je een punt! Zet een stap
achterruit en gooi opnieuw het schuursponsje in de emmer. Je mag dit 10 keer
doen. Hoeveel punten kan jij scoren?

Niveau D:

Gooi je steeds alle schuursponsjes in de emmer? Probeer dan de ene keer
met rechts te gooien en dan met links (om en om). Scoor jij nog steeds
evenveel punten?

_______________________________________________________________

Niveau A:

Rol de bal met één hand over de tafel. Herhaal dit 10 keer.

Niveau B:

Rol de bal over de tafel en probeer de blikken om te rollen. Je hebt in totaal 5
kansen, hoeveel blikken rol jij om?

Niveau C:

Pak de bal en gooi de blikken op tafel om. Je hebt in totaal 5 kansen. Hoeveel
blikken gooi jij om?

Niveau D:

Gooi jij steeds alle blikken om? Probeer dan de ene keer met je rechterhand
te gooien en daarna met je linkerhand (om en om). Lukt het nog steeds om
alle blikken om te gooien?

_____________________________________________________________________

1. Bewegen
_______________________________________________________________

Niveau A:

Pak het touw en leg het in de breedte (horizontaal) op tafel.
Tik 5 keer met één hand boven en onder het touw (op tafel).

Niveau B:

Pak het touw en leg het in de breedte (horizontaal) op de grond.
Spring 10 keer naar voren en 10 keer naar achteren.

Niveau C:

Pak het touw en ga 20 keer touwtjespringen.

____________________________________________________________________

Niveau A:

Maak met je handen 20 keer geluid op een passend voorwerp.

Niveau B:

Trommel met open handen 20 keer op tafel. Gaat dat goed? Maak de
trommelbeweging groter (Doe dit door je handen hoger op te tillen).

Niveau C:

Rol je onderarmen zo snel mogelijk over elkaar heen (rol vooruit) en hou dit 30
seconden vol. Neem 15 seconden rust en rol daarna je onderarmen nog een
keer zo snel mogelijk over elkaar heen (Let op: rol achteruit). Houd ook dit 30
seconden vol.

Niveau D:

Rol je onderarmen zo snel mogelijk over elkaar heen (rol vooruit) en ren op je
Plaats. Houd dit 30 seconden vol. Neem 15 seconden rust en rol daarna je
onderarmen nog een keer zo snel mogelijk over elkaar heen (Let op: rol
achteruit) en ren op je plaats. Houd ook dit 30 seconden vol.

_______________________________________________________________

1. Bewegen
_______________________________________________________________

Niveau A:

Houd één hand voor je en maak jezelf zo lang mogelijk door je hand naar
voren te duwen. Doe dit 20 keer.

Niveau B:

Leg één hand voor je op tafel. Maak jezelf zo lang mogelijk door je hand in de
lucht te duwen en doe dit 10 keer. Doe deze oefening ook met je andere arm.

Niveau C:

Leg je handen voor je op tafel. Maak jezelf zo lang mogelijk door beide
handen (tegelijk) in de lucht te duwen en doe dit 15 keer. Neem 10 seconden
rust. Daarna maak je jezelf zo breed mogelijk door beide handen opzij te
duwen (Let op: strek je armen helemaal uit) en doe dit 15 keer.

Niveau D:

Sta met je voeten op schouderbreedte en maak je zelf zo lang mogelijk door
beide handen in de lucht te duwen. Tik daarna met beide handen je voeten
aan (Let op: zak met een rechte rug goed door je knieën) en doe dit 20 keer.

_______________________________________________________________

Niveau A:

Kijk naar links en draai met je schouder mee. Kijk daarna naar rechts en draai
met je schouder mee. Doe dit 10 keer.

Niveau B:

Kijk naar links en draai met je arm mee. Kijk daarna naar rechts en draai met
je arm mee. Doe dit 10 keer.

Niveau C:

Sta met je voeten op heupbreedte en tik met je linkerhand je rechtervoet aan
en tik daarna met je rechterhand je linkervoet aan. Doe dit 10 keer.

_______________________________________________________________

2. Recept
Komkommerrolletjes

Aantal
personen
4

(Voor)
bereidingstijd
10 minuten

Ingrediënten
1 komkommer
1 bakje kruidenkaas
1 pakje salami (plakjes)
Doosje satéprikkers
Wat heb ik nodig?
Mes
Snijplank
Satéprikkers
Bord
Dunschiller/kaasschaaf

Hoe maak je het?
• Snijd met de kaasschaaf/dunschiller
lange plakken van de komkommer
• Snijd de plakjes salami in repen die even
breed zijn als de komkommer
• Smeer de komkommerplakken in met
kruidenkaas
• Leg een reepje salami op de
kruidenkaas
• Rol het plakje komkommer op en prik er
een satéprikker in
• Smullen maar!
Variatietip!
Probeer eens andere soorten smeersels,
zoals pesto of smeerkaas! Gebruik in plaats
van salami bijvoorbeeld kip of zalm.

3. Bewegen
Beweegbingo
Voorbereiding
Print deze pagina. Heb je geen printer? Dan kan je de beweegbingo doen vanaf het
scherm. Heb je wel geprint? Hang de beweegbingo op een deur of leg hem op tafel.
Uitleg
Probeer elke dag één of meerdere onderdelen van de beweegbingo te doen. Heb je een
onderdeel gedaan? Dan mag je hier een kruis doorheen zetten of het vak inkleuren. Als je
alles hebt gedaan, heb je bingo!
Variatietip!
Speel het spel met iemand anders. Pak allebei een andere kleur stift of potlood. Jullie
kiezen om en om een opdracht. Heeft iemand een opdracht goed gedaan? Dan mag
diegene het vlak inkleuren met zijn kleur. Wie het eerste drie op rij heeft wint!

Ren 8 keer de trap
op en af.

Gooi je kussen 20
keer omhoog en
vang hem weer op.

Doe alle deuren in
huis open en weer
zo snel mogelijk
zachtjes dicht.

Maak je eigen
parcours door het
huis en voer deze
uit.

Kruip onder 8 dingen
door.

Verzamel alle plastic
bakjes in huis en
maak een zo hoog
mogelijke toren.

Balanceer 30
seconden op 1 voet
en wissel dan om.

Maak een koprol op
ieder bed in huis.

Ga op
microvezeldoekjes
staan en schaats
door het huis.

Spring zo vaak
mogelijk omhoog in
1 minuut.

Jog door het huis en
tik alle muren aan.

Doe een handstand
tegen de muur.

4. Bewegen
Kunstjes met de bal
Voorbereiding en uitleg
Zorg voor een (kleinere) bal. Probeer elke dag minstens drie oefeningen te doen.

Speel de bal op en vang
hem op je vuist.

Draai de bal op je vinger.

Speel de bal op met je platte
Handen heen en weer.

Speel de bal op met je
platte hand en maak een
halve draai.

Leg de bal op je hoofd en
probeer hem niet te laten
vallen.

Speel de bal volleyballend
omhoog.

Maak een handstand en
gooi de bal weg.

Gooi de bal omhoog en
vang hem tussen je
ellebogen.

Gooi de bal met je voeten op
en probeer hem te vangen.

Gooi de bal omhoog en
vang hem achter je rug.

Probeer de bal met je
Rol de bal over je schouder
schouder omhoog te tikken. naar je hand.

Gooi de bal omhoog en
Tik de bal in de lucht en
vang hem tussen je knieën. probeer vanuit zit te gaan
staan.

Verzin je eigen kunstje!

5. Recept
Fruitsticks
Hoe maak je het?
• Haal je fruit uit de vriezer? Laat het dan
ontdooien.
• Snijd de overige fruitsoorten in stukken.
• Pak een satéprikker en rijg van alle
soorten fruit een stuk aan de prikker.
• Eat the rainbow! Gebruik zo veel
mogelijk kleuren.
Variatietip!
Probeer eens andere soorten fruit, zoals
banaan, sinaasappel, bramen, kiwi of wat jij
zelf het lekkerste vindt. Je kunt met dit
recept eindeloos variëren!
Aantal
personen
2

(Voor)
bereidingstijd
10 minuten

Ingrediënten
4 blauwe bessen (diepvries)
4 stukjes peer of appel
8 stukjes mandarijn
4 stukjes mango (diepvries)
4 aardbeien (diepvries)
Wat heb ik nodig?
Mes
Snijplank
Satéprikkers
Bordje of glas

6. Creatief
Kleurplaat
Uitleg
Sprinter is dol op fruit! Maak jij hier een kleurrijk geheel van?

7. Voeding
De smaaktest
Voorbereiding
Knip de smakenkaart en de variant Rank de smaken op de volgende pagina uit. Verdeel
de verschillende etenswaren over de schoteltjes en dek ze af. De deelnemers mogen
natuurlijk niet zien wat ze gaan proeven. Zet de overige benodigdheden klaar.
Uitleg
Praat met de deelnemers over wat zij het lekkerste vinden om te eten en/of te drinken.
Van welke smaak houden ze het meest? Geef aan dat iets zoet, zout, zuur of bitter kan
zijn. Vertel dat ze nu verschillende smaken gaan proeven waarvan zij van tevoren niet
weten wat het is. Ze mogen een blinddoek om of hun ogen dichthouden. Vertel ook dat
het soms een gekke smaaksensatie kan zijn en het lastig te raden is!
Variatietip!
Je kunt de deelnemers de schoteltjes met eten laten ordenen op smaak (zoet, zout, zuur,
bitter) of op wat zij wel lekker of niet lekker vinden.

Wat
heb
ik de
nodig?
Uitleg
aan
groep
Etenswaren met uitgesproken smaken,
zoals honing, koffiebonen, (zoete) appel,
kiwi, aardbeienjam, stukjes citroen,
wortels, pindakaas en naturel chips
Schoteltjes
Variatietip!
1 theelepel en 1 kleine vork voor iedere
deelnemer
2 blinddoeken (theedoeken)
1 kan water en bekers

Iedereen moet mee kunnen doen!
Houd rekening met eventuele allergieën
van de deelnemers.
Het kan ook zijn dat een deelnemer geen
blinddoek om wil. Laat hem of haar dan
hun ogen dichthouden (ze mogen niet
stiekem spieken).
Wanneer een deelnemer het lastig vindt
om de smaken te benoemen, kun je ze
laten aanwijzen op de smakenkaart die
tijdens de voorbereiding is geknipt.

7. Voeding
_______________________________________________________________
Smakenkaart

___________________________________________________________________

Variant: Rank de smaken!
Welke smaak vinden jullie het lekkerst?!

Heb jij een favoriet die op 1 staat? Sta dan op en steek beide handen in de lucht.
Heb je een nummer 2? Sta dan op en duw beide handen opzij.
Heb je een nummer 3? Sta dan op en zet beide handen in de heupen.
______________________________________________________________

8. Creatief
Koningsdag knutsel
Voorbereiding
We gaan de koning, koningin en prinsessen van wc rollen knutselen. Dit duurt ongeveer
45 minuten. Volg de aanwijzingen op de volgende pagina’s. Heel veel plezier!

Wat heb ik nodig?
Wc-rolletjes
Oranje papier
Geel papier
Goud papier
Whasi tape of gekleurd papier voor de
kleding van de koninklijke familie
Zwarte stift of pen
Rode stift of pen
Pritstift of ander soort lijm
Schaar

8. Creatief
Uitleg
Het lichaam
Knip de wc-rolletjes op juiste hoogte. Koning Willem Alexander en Koningin Maxima
houden de lengte van het wc-rolletje. De prinsessen mogen iets kleiner worden. Dit
kan je doen van groot naar klein of je geeft alle prinsessen dezelfde lengte.
Nu kan je gaan beginnen met washi tape, dit wordt de kleding. Als je geen washi
tape hebt, kan je ook ander gekleurd papier gebruiken. Je wikkelt de washi tape of
het papier doormiddel van lijm voor iets minder dan de helft op de wc-rolletjes.
Het haar
Gebruik hiervoor het gele en oranje papier. Knip vanuit een vel papier een brede
strook (4-5 cm). Leg de strook in de breedte voor je neer en knip hele dunne
strookjes waarbij je ervoor zorgt dat je ongeveer 0,5 cm overhoudt aan de bovenkant.
Dus niet helemaal doorknippen.
Op het strookje waar je niet in hebt geknipt, doe je wat lijm. Zodat je het haar aan de
bovenkant van het wc-rolletjes vast kan plakken. Hou ongeveer 3 tot 4 cm over om
het gezichtje nog te kunnen tekenen. Het haar kan je een beetje krullen of naar
buiten laten staan door het papier naar buiten te duwen.
De stap hierboven kan je ook gebruiken om de baard van Koning Willem Alexander
te maken, maar dan plak je de baard op de helft van het wc-rolletje.

8. Creatief
De kroon
Voor het maken van de kroontjes gebruik je het gouden papier. Je kan verschillende
soorten kroontjes maken. Teken vooraf op het papier het kroontje uit, passend bij de
grote van het wc-rolletje. Tip: gebruik hiervoor een strook, zodat het kroontje
helemaal om het wc-rolletje gaat. Kijk naar de voorbeelden hieronder. Er staan ook
verschillende ideeën voor de vorm van de kroon. Maar je mag natuurlijk ook zelf iets
bedenken.
Vervolgens knip je het kroontje op de getekende lijntjes uit en plak je het over de
haren heen.

Het gezicht
Als laatste teken je de gezichtjes op de wc-rolletjes. Je kan verschillende gezichten
tekenen die jij leuk vindt. Je kan de ogen zwart maken en de lippen rood. Maar ook
hier heb je volledige vrijheid. Je kan Willem Alexander bijvoorbeeld ook een coole
zonnebril of koptelefoon geven.
Nu is de koninklijke familie af. Goed gedaan!

9. Bewegen
Naam-work-out
Voorbereiding
Hieronder zie je de naam-work-out. Deze heeft de afgelopen weken op de Facebookpagina’s van Team Sportservice gestaan. We daagden mensen uit om hun naam te
spellen met de oefeningen die bij de letters staan.
Uitleg
Lukt het jou om jouw naam te spellen? Je doet op deze manier een hele work-out! Snap
je niet wat een oefening precies inhoudt? Zoek deze op Google of YouTube op. Of vraag
iemand om je te helpen.
Variatietip!
Heb je een korte naam of vind je het een beetje saai worden om steeds dezelfde
oefeningen te doen? Bedenk dan een lastiger woord voor een work-out. Bijvoorbeeld
sporten, meivakantie of koningsdag.

10. Bewegen
Beweegmonopoly
Voorbereiding
Print het monopolybord en de regels op de komende pagina’s uit. Zorg dat de materialen
in orde zijn.
Uitleg
Het doel van het spel is om zoveel mogelijk sporten (sportaanbieders) te kopen. De
pionnen beginnen op ‘start’. De pionnen kunnen over het speelbord voortbewogen worden
door de dobbelstenen te gooien. Iedereen mag in het begin een keer gooien. De speler
met het hoogste aantal mag beginnen met het spel. Daarna de speler links van hem. Als
een pion op een sport komt, mag je de keuze maken om de gemakkelijkere
beweegoefening te doen, om er één beurt te blijven of de moeilijkere beweegoefening te
doen om de sport te kopen. Als je voor de laatste kiest, mag je er een ‘huisje’ opzetten.
Als je op je eigen sport komt, hoef je niets te doen. Als een andere speler op jouw sport
komt, moet hij/zij de moeilijkere beweegoefening doen. De regels per vakje worden later
genoemd.
Variatietip!
Voeg zelf oefeningen of extra regeltjes toe in het spel.
Wat heb ik nodig?
2 dobbelstenen
Pionnen voor het aantal spelers
Zorg voor 22 materialen die kunnen
dienen als huisjes. Ben je met 2 spelers?
Zorg dan dat je beide 11 materialen hebt,
die van elkaar te onderscheiden zijn
Zorg voor voldoende beweegruimte om
de opdrachten te voltooien
Kookwekker/timer

Iedereen moet mee kunnen doen!
Mocht je een opdracht niet uit kunnen
voeren, probeer dan iets te doe wat erop
lijkt.

10. Bewegen

10. Bewegen
Vakje
Start
Rode kaart
Fonds

Blessure
Ga naar rode kaart
Ga naar Fonds
Ga naar blessure
Gymzaal

Speeltuintje

Vakje
Handbal

Tafeltennis

Golf

Gymnastiek
Hockey
Tennis

Uitleg
Hier begin je het spel. Als je tijdens het spel hierop komt,
gebeurt er verder niets.
Je bent niet eerlijk geweest tijdens het sporten. Je hebt een
rode kaart gekregen. Sla twee beurten (rondjes) over.
Jij bent een sportieve en eerlijke sporter. Je helpt anderen in
je team om beter te worden. Knap hoor! Je mag een sport
naar keuze kopen, zonder de beweegoefening te doen en je
hoeft er ook niet op te komen.
Jij bent tijdens het sporten gewond geraakt. Sla één beurt
(rondje) over, zodat je kan herstellen.
Ga naar het vakje ‘rode kaart’ en lees de uitleg van het vakje.
Ga naar het vakje ‘Fonds’ en lees de uitleg van het vakje.
Ga naar het vakje ‘blessure’ en lees de uitleg van het vakje.
Vertel een leuk verhaal over een beweegmoment in de
gymzaal. Vertel elke keer dat je op dit vakje bent een ander
verhaal.
Vertel een leuk verhaal over een beweegmoment in een
speeltuintje. Vertel elke keer dat je op dit vakje bent een
ander verhaal.
Makkelijkere oefening
Doe net alsof je een bal
gooit. Doe deze beweging
20 keer.

Moeilijkere oefening
Doe net alsof je een bal gooit.
Doe deze beweging 20 keer
en wissel dan van arm om ook
20 keer te gooien.
Ga met je rug tegen de
Ga met je rug tegen de muur
muur staan en zak door je
staan en zak door je benen,
benen, alsof je op een stoel alsof je op den stoel gaat
gaat zitten. Houd deze
zitten. Houd deze beweging 40
beweging 20 seconden vast. seconden vast.
Hinkel 10 keer met 1 been.
Hinkel 10 keer met 1 been en
wissel daarna om naar je
andere been.
Maak op ieder bed in huis
Maak in iedere slaapkamer
een koprol.
een handstand tegen de muur.
Tik 10 keer de grond aan en Tik 20 keer de grond aan en
spring daarna omhoog.
spring daarna omhoog.
Zak door je knieën en ga als Zak door je knieën en ga als
een kikker zitten. Spring zo
een kikker zitten. Spring zo
hoog mogelijk. Herhaal dit
hoog mogelijk. Herhaal dit 20
10 keer.
keer.

10. Bewegen
Voetbal

Zwemmen
Volleybal

Zeilen

Fitness

Paardrijden

Squash

Tennis
Korfbal
Atletiek
Boksen

Badminton
Karate
Softbal
Basketbal

Judo

Doe net alsof je een bal
schiet. Doe deze beweging
20 keer.

Doe net alsof je een bal schiet.
Doe deze beweging 20 keer
en wissel dan van been om
ook 20 keer te schieten.
Loop op je hakken 30
Loop op je hakken 1 minuut
seconden door het huis.
door het huis.
Ga op de grond zitten en
Ga op de grond zitten en
probeer op te staan zonder
probeer op te staan zonder je
je handen te gebruiken. Doe handen te gebruiken. Doe dit
dit 10 keer.
20 keer.
Balanceer 30 seconden op
Balanceer 30 seconden op 1
1 been.
been en wissel daarna met het
andere been.
Ga liggen op je rug en til je
Ga liggen op je rug en til je
benen ongeveer 10 cm
benen ongeveer 10 cm boven
boven de grond. Houd dit 15 de grond. Houd dit 30
seconden vol.
seconden vol.
Ga op een bank of stoel
Ga op een bank of stoel zitten
zitten en probeer op te
en probeer op te staan zonder
staan zonder handen. Doe
handen. Doe dit 20 keer.
dit 10 keer.
Draai met gestrekte armen
Draai met gestrekte armen
zijwaarts kleine rondjes.
zijwaarts kleine rondjes. Houd
Houd dit 20 seconden vol.
dit 40 seconden vol.
Raak 10 verschillende
Raak 15 verschillende
voorwerpen aan van hout.
voorwerpen aan van hout.
Ren de trap 5 keer op en af. Ren de trap 10 keer op en af.
Maak 10 grote
Maak 20 grote
stappen/sprongen.
stappen/sprongen.
Maak vuisten van je handen Maak vuisten van je handen
en boks naar voren. Blijf 30 en boks naar voren. Blijf 1
seconden boksbewegingen minuut boksbewegingen
uitvoeren.
uitvoeren.
Doe de Swish 20 seconden. Doe de Swish 40 seconden.
Kruip onder 5 dingen door.
Kruip onder 10 dingen door.
Sprint op je plek, 20
Sprint op je plek, 40 seconden.
seconden.
Doe net alsof je een bal
Doe net alsof je een bal
stuitert. Houd deze oefening stuitert. Houd deze oefening
20 seconden vol.
40 seconden vol.
Til je knieën omhoog, knie
Til je knieën omhoog, knie
heffen, 20 seconden.
heffen, 30 seconden.

11. Recept
Groentebloemen
Hoe maak je het?
• Maak bloemen van de wortel en
komkommer met een uitsteekvormpje of
een mes.
• Snijd de tomaatjes schuin door midden.
• Pak de blokjes kaas en de satéprikkers.
• Pak een satéprikker en doe hier een
blokje kaas op.
• Doe 2 halve tomaatjes op het blokje
kaas. Dit zijn de bloemblaadjes.
• Eindig met een bloem van komkommer
en een bloem van wortel.
• Bezorg een bosje bij je ouder(s) of
verzorger(s) op hun thuiskantoor!
Aantal
personen
4

(Voor)
bereidingstijd
10 minuten

Ingrediënten
4 blokjes kaas
4 plakjes komkommer
4 plakjes winterpeen (wortel)
4 snoeptomaten
Wat heb ik nodig?
Mes
Snijplank
Satéprikkers
Bordje of glas

Variatietip!
Probeer eens andere soorten groenten,
zoals courgette of paprika! Gebruik een
plakje worst in plaats van de tomaten

12. Verzamelen
Gezonde keuzes
Uitleg
Maak jij een week gezonde keuzes? Voer een opdracht uit en zet een krul door het
icoontje dat er bij hoort. Hoeveel verzamel jij er?
Heb jij een beweegactiviteit uit dit boekje gedaan? Zet dan een krul door 1 voetbal!

Heb jij een stuk fruit gegeten? Zet dan een krul door 1 appel!

Heb jij een recept uit dit boekje gemaakt? Zet dan een krul door 1 appel!

Heb jij een glas water gedronken? Zet dan een krul door 1 druppel!

13. Puzzelen
Rebus
Uitleg
Los de rebussen op. Kom je er niet helemaal uit? Dan vind je de antwoorden bij het recept
op de volgende pagina. Waarschijnlijk ben je er ondersteboven van!

Weet je wat de vraag is? Beantwoord hem dan.
1..……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Welke dingen kun jij thuis doen aan sport?

Welke groentes en fruit zijn er meestal in
de maand mei?

2. ……………………………………………

5. ……………………………………………

3. ……………………………………………

6. ……………………………………………

4…………………………………………….

7…………………………………………….

Welke dingen kun jij thuis doen voor anderen?

8. ……………………………………………………………………………………………………………

14. Recept
Yoghurtrepen
Hoe maak je het?
• Doe vershoudfolie op de bodem van de
(oven)schaal.
• Meng de yoghurt met de honing en giet
dit in een (oven)schaal.
• Doe bovenop het mengsel het fruit.
• Zet de schaal minimaal 3 uur in de
vriezer. Voordat je deze er daarna
uithaalt, moet je eerst goed kijken of
alles bevroren is!
• Breek of snijd de repen in stukken.
• Lekker snacken!
Variatietip!
Voeg dingen toe die je lekker vindt! Denk
aan kokossnippers, andere soorten zaden,
noten of fruit!
Aantal
personen
4

(Voor)
bereidingstijd
10 minuten

Ingrediënten
350 gram yoghurt
2 eetlepels honing
60 gram fruit naar keuze (uit de
vriezer)

1. Wat mis je nu het meest in deze coronatijd
2. Een rondje skeeleren
3. Doe de naam workout
4. Maak een hinkelparcours
5. Asperges
6. Aardbeien
7. Bloemkool
8. Schrijf iets liefs op de straat voor andere
mensen

Rebus antwoorden

Wat heb ik nodig?
Vershoudfolie
(Oven)schaal
Vriezer
Bord

15. Bewegen
Beweegcirkel
Uitleg
Kies een oefening in de beweegcirkel. Voer deze uit. Doe daarna de oefening daarnaast.
Ga net zo lang door tot je de hele cirkel hebt gedaan.
Draai zo lang
mogelijk met
gestrekte
zijwaartse armen
kleine rondjes

Spring zo hoog
mogelijk en hurk
in, herhaal dit 10
keer

Sta zo
lang
mogelijk
op 1
been,
herhaal
dit met je
andere
been

Druk zo
vaak
mogelijk
op

Spring 10
keer vooruit
en 10 keer
achteruit

Plank 20 tellen

Ga liggen op je rug
en til je benen iets
van de grond, houd
dit zo lang mogelijk
vast

Sprint 10 tellen op
je plaats

16. Bewegen
Speeltuin bootcamp
Uitleg
In de buurt van waar je woont is er vast een speeltuin. Misschien heb je zelfs wel een
heleboel spullen in je eigen achtertuin! Kun jij de activiteiten van buurtsportcoach Renske
nadoen? Er staan makkelijke en moeilijke(re) oefeningen tussen. Kun jij ze allemaal?

Opstappen of springen op bank/boomstam.

Tree sit: leun met gebogen knieën tegen
de boom aan. Probeer zo lang mogelijk te
blijven zitten! Voor de juiste hoogte: je
bovenbenen moeten een ‘tafeltje’ zijn.

16. Bewegen
Sprint: Zet een bepaald afstand uit die je zo
snel mogelijk rent. Bijvoorbeeld van de ene
boom naar de anderen boom en dan weer
terug. Meet je tijd en probeer deze te
verbeteren!

Balanceren op de wip.

Schommelen: zittend of staand.

16. Bewegen

Balanceren op de wip: ga op het midden
van de wip staan en probeer in balans te
blijven. Je kunt het moeilijker maken door
de wip te laten wippen.

Dips op de bank: met je handen op de rand
van de bank, en met je billen er net voor.
Probeer nu je billen naar de grond te laten
zakken.
Makkelijker: met gebogen knieën. Moeilijker:
met rechte benen!

Opdrukken schommel: met je voeten net
over de schommel en met je handen op
de grond. Probeer eerst een tijdje zo te
blijven staan. Gaat dit goed? Dan kun je
proberen om jezelf op te drukken!

16. Bewegen
Buikspieren glijbaan: ga achterstevoren
‘hangen’ en probeer omhoog te komen door
je buispieren flink aan te spannen!

Optrekken doel: hang aan de lat van het
doel en kijk of je jezelf kan optrekken.

17. Bewegen
Balanceren
Uitleg
Er zijn verschillende balanceeroefeningen. Van makkelijk tot moeilijk. Deze zie je
hieronder en op de volgende pagina’s. Je mag elke opdracht proberen te doen. Als het
nog niet alleen lukt, kun je het altijd samen met iemand proberen.
Zorg dat je wat voorwerpen meeneemt om te gebruiken als obstakel. Bijvoorbeeld een
wc-rol of blokjes. Ook kan je stoepkrijt meenemen.
Loop over een stoeprand, over een opstaande rand of over een balk van stoepkrijt.
Probeer recht vooruit te lopen. Houd eventueel je armen als vliegtuigvleugels voor
meer balans. Lukt het om op de balk te blijven en er niet vanaf te vallen?

Leg nu een paar obstakels op de balk. Dit kan van alles zijn. Een takje, een blokje,
een wc-rol of iets dergelijks. Loop weer over de balk. Loop rechtuit en probeer over
de obstakels heen te stappen zonder van de balk te vallen.

17. Bewegen
De obstakels op de balk kun je laten liggen. Nu pak je nog een blokje of een wcrol en die zet je op je hoofd. Nu probeer je weer over de balk met obstakels te lopen.
Lukt het op de balk te blijven en om het object op je hoofd te laten balanceren?

Zoek nu een balk op hoogte of een laag hekwerk. We gaan dezelfde oefeningen nu
op hoogte proberen. We beginnen weer met heen lopen zonder te vallen.

Nu gaan we het weer moeilijker maken door obstakels te plaatsen en hier overheen
te stappen.

De volgende stap is weer met een blokje of een wc-rol op je hoofd.

17. Bewegen
Lukt dit je allemaal goed? Probeer dan eens een zweefstand! Zie onderstaande foto.

Zoek nu in je buurt naar speeltuinen met nog moeilijkere balanceermogelijkheden. Je
hebt bewegende speeltoestellen maar ook balanceertouwen of klimtorens met
touwen waarop je kan balanceren.
Vind je het lastig of eng? Vraag hulp van een ouder of verzorger. En zorg dat je altijd
goed op 2 voeten kan landen, mocht je toch je evenwicht verliezen. Zie
onderstaande foto’s voor enkele voorbeelden.

Ook deze varianten kun je weer een beetje moeilijker maken door het te proberen
met een wc-rol of blokje op je hoofd. Of misschien lukt het hier wel om een
zweefstand te doen. Heb je zelf nog leuke en spannende ideeën? Probeer het uit!

18. Creatief
Kleurplaat
Uitleg
Het kan in mei al best wel warm zijn! Geef jij Sprinter wat verkoelende kleuren?

19. Bewegen
Move Mates Speelpleinkaarten
Uitleg
Binnen ons project Move Mates gebruiken wij speelpleinkaarten: ideeën voor spelletjes die je
buiten kan doen. Op het schoolplein of in de buurt. Op deze pagina’s staan twee van die
speelpleinkaarten. Let op! Beide kaarten hebben een voor- en achterkant. Kan jij hiermee deze
spelletjes spelen? Meer informatie over Move Mates staat op www.movemates.nl

19. Bewegen

19. Bewegen

19. Bewegen

20. Bewegen
Speurtocht
Uitleg
Ga bij jou in de buurt op zoek naar al deze dingen. Heb je er ééntje gezien? Zet dan een
kruisje in dat vakje. Als je alles hebt gevonden, mag je jezelf voortaan een echte
speurneus noemen!












Bankje in een voortuin
Bij
Bootje
Bruine hond
Eend
Gele bloem
Groene auto
Grote vogel
Kat
Kleine vogel












Koe (kalfje)
Rode bloem
Schaap (lammetje)
Schommel
Sloot
Verkeersbord fietspad
Vlinder
Voetbalveldje
Vogelnestje
Witte bloem

