
 

  INSPIRATIE BEWEEGBLAADJE           NUMMER 6 

 
 
Dag ouders en leerlingen 
 
Hopelijk stellen jullie het allemaal goed en hebben jullie zin om te bewegen want hier is alweer 
onze zesde brief met beweegtips! 
 
Deze week hebben we per leeftijdscategorie een beweegbingo voorzien! De komende week 
hebben jullie tijd om de verschillende opdrachten uit te voeren. Wanneer je horizontaal of 
verticaal een lijn volledig kan afvinken, heb je BINGOOOOO! Wie wil, kan ons via e-mail laten 
weten dat je een bingo hebt behaald. Om dit te bewijzen, is het fijn als je foto’s of filmpjes van 
je beweegopdrachten toevoegt. Dan kunnen de juffen meegenieten van jouw beweegplezier! 
 
In de beweegbingo zullen er opdrachten zijn die gemakkelijk zijn voor jou. Voel je vrij om de 
opdracht uitdagender (maar veilig!) te maken. Andere opdrachten zullen moeilijker zijn. 
Blijven oefenen is dan de boodschap! Een opdracht mag zeker meer dan eens uitgevoerd 
worden. 
 
Alvast veel beweegplezier gewenst! 
 
Sportieve groetjes 
 
juf Kim, juf Nele en juf Sara 
kimcarrette@debron-lovendegem.be 
neleoppeel@debron-lovendegem.be 
saradauwe@debron-lovendegem.be 
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Ik kan met de 
loopfiets of fiets met 
steuntjes een 
zelfgemaakt 
parcours afleggen. 
 
 

Ik kan een bal met 2 
handen hoog in de 
lucht gooien.  

Ik kan hoog springen 
om de opgehangen 
voorwerpen te 
raken.  

Ik kan verschillende 
schoenen sorteren 
(op grootte, op 
kleur, op soort 
schoen …)  

Ik kan als een 
kangoeroe ter 
plaatse of vooruit 
springen.  

Ik kan weglopen 
voor mama/papa/ 
broer/zus tijdens 
een vangspelletje. 

Ik kan een bal rollen 
en gaan halen.  

Ik kan verschillende 
dieren uitbeelden 
(met geluiden en/of 
bewegingen).  

Ik kan knikkers in 
een plastic flesje 
stoppen met beide 
handen.  

Ik kan 3 keer 
boomstamrollen 
langs elke zijde.  

Ik kan eventjes op 1 
been blijven staan.  

Ik kan een ballon 
(opgooien en) 
vangen. 

Ik kan een bal 
wegschoppen en 
gaan halen.  

Ik kan een ballon in 
de lucht houden.  

Ik kan de was helpen 
sorteren (op kleur, 
op soort kledingstuk 
…).  

Ik kan een 
zelfgemaakt 
hindernisparcours 
uitvoeren (in huis of 
in de tuin).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik kan met de fiets 
(al dan niet met 
steuntjes) een 
zelfgemaakt 
parcours afleggen. 
 
 

Ik kan een grote bal  
met 2 handen 
vangen. 
 

Ik kan hoog springen 
om de opgehangen 
voorwerpen te 
raken.  

Ik kan veters rijgen 
in de vetergaatjes 
(volgens eigen 
creativiteit!).  

Ik kan hinkelen (op 1 
been voorwaarts 
springen).              OF 
Ik kan 
huppelen. 

Ik kan tikkertje 
spelen met 
mama/papa/broer/ 
zus.  

Ik kan een bal rollen 
en inhalen.  

Ik kan verschillende 
dieren uitbeelden 
(met geluiden en/of 
bewegingen). 

Ik kan knikkers in 
verschillende 
soorten 
lepels/schepjes 
overbrengen.  

Ik kan 3 keer 
boomstamrollen 
langs elke zijde.  

Ik kan 10 tellen op 1 
been blijven staan.  

Ik kan een bal laten 
vallen, stuiten en 
vangen.                  OF 
Ik kan een bal 
opeenvolgend laten 
stuiteren. 

Ik kan een bal 
wegschoppen en 
inhalen.  

Ik kan een ballon in 
de lucht houden met 
verschillende 
lichaamsdelen.  

Ik kan me (bijna) 
alleen omkleden en 
mijn kleren netjes 
vouwen.  

Ik kan een 
zelfgemaakt 
hindernisparcours 
uitvoeren (in huis of 
in de tuin).  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben vaardig met 
de fiets: stoppen op 
signaal, bochten 
nemen, slalommen, 
rechtdoor rijden … 
 
 

Ik kan een grote bal 
met 2 handen 
vangen zonder 
andere 
lichaamsdelen te 
gebruiken.  

Ik kan hoog springen 
om de opgehangen 
voorwerpen te 
raken.  

Ik kan veters 
strikken.  

Ik kan op mijn eigen 
manier ter plaatse 
springen in een 
springtouw.  

Ik kan 2 minuten 
lopen zonder 
stoppen.  

Ik kan een bal (en 
hoepel) rollen en 
inhalen.  

Ik kan 5 
verschillende dieren 
uitbeelden.  

Ik kan een happertje 
vouwen. 
Stappenplan happertje 

Ik kan 5 keer 
boomstamrollen 
langs elke zijde.  

Ik kan op mijn 
voorkeursbeen 
gedurende 30 
seconden 
staan.  

Ik kan een bal 15 
keer stuiteren met 
mijn voorkeurshand.  

Ik kan met mijn 
voorkeursvoet de 
bal 3 keer 
opeenvolgend tegen 
de muur 
trappen.  

Ik kan een ballon in 
de lucht houden met 
verschillende 
lichaamsdelen.  

Ik kan me helemaal 
alleen omkleden en 
mijn kleren netjes 
vouwen.  

Ik kan een 
hindernisparcours 
opstellen en 
uitvoeren (in huis of 
in de tuin).  

 

https://vroegert.nl/happertje-maken/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben vaardig met 
de fiets: stoppen op 
signaal, bochten 
nemen, slalommen, 
rechtdoor rijden … 
 
 

Ik kan een tennisbal 
met 2 handen 
vangen zonder 
andere 
lichaamsdelen te 
gebruiken.  

Ik kan hoog springen 
om de opgehangen 
voorwerpen te 
raken.  

Ik kan veters 
strikken met een 
dubbele knoop. 

Ik kan op mijn eigen 
manier ter plaatse 
springen in een 
springtouw.  

Ik kan 4 minuten 
lopen zonder 
stoppen.  

Ik kan met een bal 
een rollende bal 
raken.  

Ik kan 5 
verschillende dieren 
uitbeelden.  

Ik kan een happertje 
vouwen. 
Stappenplan happertje 

Ik kan 5 keer 
boomstamrollen 
langs elke zijde.  

Ik kan op zowel 
linker- als 
rechterbeen 
gedurende 
30 
seconden 
staan.  

Ik kan een bal 15 
keer stuiteren met 
zowel linker- als 
rechterhand.  

Ik kan met zowel 
linker- als 
rechtervoet de bal 3 
keer opeenvolgend 
tegen 
de muur 
trappen.  

Ik kan een ballon in 
de lucht houden en 
ondertussen 5 
voorwerpen op de 
grond 
tikken. 

Ik kan een vlecht 
maken.   

Ik kan een 
hindernisparcours 
opstellen en 
uitvoeren (in huis of 
in de tuin).  

 

https://vroegert.nl/happertje-maken/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben vaardig met 
de fiets: stoppen op 
signaal, bochten 
nemen, hand 
uitsteken, 
slalommen, tussen 
lijnen 
fietsen … 

Ik kan meer dan 9 
meter ver gooien 
met een tennisbal.  

Ik kan springen over 
lage hindernissen 
met afstoot op 1 
voet en landing op 2 
voeten.  

Ik kan verschillende 
knopen leggen. 
Filmpje knopen  

Ik kan voorwaarts 
touwspringen.  

Ik kan 6 minuten 
lopen zonder 
stoppen.  

Ik kan 9 meter 
overbruggen met 9 
hinkels.  

Ik kan 5 
verschillende 
beroepen 
uitbeelden.  

Ik kan een happertje 
vouwen. 
Stappenplan happertje 

Ik kan koprollen van 
hurkzit tot hurkzit 
(op een zachte 
ondergrond!).  

Ik kan op zowel 
linker- als 
rechterbeen 
gedurende 30 
seconden 
stabiel 
staan.  

Ik kan een bal met 
beide handen tussen 
opgestelde 
hindernissen 
dribbelen.  

Ik kan een bal met 
beide voeten tussen 
hindernissen leiden.  

Ik kan jongleren met 
2 balletjes. 
Filmpje jongleren 2 
Klik op de foto om zelf 
jongleerballen te maken! 

Ik kan zelf een 
dansje maken op 
volgend nummer: 
Filmpje lied  

Ik kan een 
hindernisparcours 
opstellen en 
uitvoeren (in huis of 
in de tuin).  

 

https://nl.wikihow.com/Een-knoop-leggen
https://vroegert.nl/happertje-maken/
https://www.youtube.com/watch?v=oTa8LGnMxcM
https://www.youtube.com/watch?v=1HU7ocv3S2o
https://www.youtube.com/watch?v=u6FFrIkgU9Q


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben vaardig met 
de fiets: stoppen op 
signaal, bochten 
nemen, hand 
uitsteken, 
slalommen, tussen 
lijnen 
fietsn … 

Ik kan meer dan 9 
meter ver gooien 
met een tennisbal.  

Ik kan springen over 
lage hindernissen 
met afstoot op 1 
voet en landing op 2 
voeten.  

Ik kan verschillende 
knopen leggen. 
Filmpje knopen 

Ik kan rugwaarts 
touwspringen.  

Ik kan 8 minuten 
lopen zonder 
stoppen.  

Ik kan 9 meter 
overbruggen met 9 
hinkels.  

Ik kan 5 
verschillende 
beroepen 
uitbeelden.  

Ik kan een happertje 
vouwen. 
Stappenplan happertje 

Ik kan koprollen van 
stand tot stand (op 
een zachte 
ondergrond!).  

Ik kan op zowel 
linker- als 
rechterbeen 
gedurende 30 
seconden 
stabiel 
staan.  

Ik kan een bal met 
beide handen tussen 
opgestelde 
hindernissen 
dribbelen.  

Ik kan een bal met 
beide voeten tussen 
hindernissen leiden.  

Ik kan jongleren met 
2 balletjes. 
Filmpje jongleren 2 
Klik op de foto om zelf 
jongleerballen te maken! 

Ik kan zelf een 
dansje maken op 
volgend nummer: 
Filmpje lied  

Ik kan een 
hindernisparcours 
opstellen en 
uitvoeren (in huis of 
in de tuin).  

https://nl.wikihow.com/Een-knoop-leggen
https://vroegert.nl/happertje-maken/
https://www.youtube.com/watch?v=oTa8LGnMxcM
https://www.youtube.com/watch?v=1HU7ocv3S2o
https://www.youtube.com/watch?v=u6FFrIkgU9Q


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben vaardig met 
de fiets: stoppen op 
signaal, bochten 
nemen, hand 
uitsteken, omkijken, 
slalommen, op 1 lijn 
fietsen … 

Ik kan met een 
borstpas meer dan 6 
meter ver werpen 
met een bal.   

Ik kan verspringen 
met een korte 
aanloop, afstoot op 
1 voet en landing op 
2 voeten (op een 
zachte 
ondergrond!).  

Ik kan verschillende 
knopen leggen. 
Filmpje knopen 

Ik kan verschillende 
oefeningen en 
kunstjes in het 
springtouw 
uitvoeren.  

Ik kan 10 minuten 
lopen zonder 
stoppen.  

Ik kan 9 meter 
overbruggen met 7 
hinkels.  

Ik kan 5 
verschillende 
gerechten 
uitbeelden.  

Ik kan 60 meter 
sprinten.  

Ik kan een radslag 
maken: hand – hand 
– voet – voet (op 
een zachte 
ondergrond!).  

Ik kan op zowel 
linker- als 
rechterbeen 
gedurende 60 
seconden 
stabiel 
staan.  

Ik kan een bal met 
beide handen tussen 
opgestelde 
hindernissen 
dribbelen.  

Ik kan een 
stilliggende bal 
vanop 3 meter 
afstand gericht naar 
het doel of de muur 
trappen.  

Ik kan jongleren met 
3 balletjes. 
Filmpje jongleren 3 
Klik op de foto om zelf 
jongleerballen te maken! 

Ik kan zelf een 
dansje maken op 
volgend nummer: 
Filmpje lied  

Ik kan een 
hindernisparcours 
opstellen en 
uitvoeren (in huis of 
in de tuin).  

 

https://nl.wikihow.com/Een-knoop-leggen
https://www.youtube.com/watch?v=3C7IDO8Rt2Q
https://www.youtube.com/watch?v=1HU7ocv3S2o
https://www.youtube.com/watch?v=u6FFrIkgU9Q


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben vaardig met 
de fiets: stoppen op 
signaal, bochten 
nemen, hand 
uitsteken, omkijken, 
slalommen, op 1 lijn 
fietsen … 

Ik kan met een 
borstpas meer dan 6 
meter ver werpen 
met een bal.   

Ik kan verspringen 
met een korte 
aanloop, afstoot op 
1 voet en landing op 
2 voeten (op een 
zachte 
ondergrond!).  

Ik kan verschillende 
knopen leggen.  
Filmpje knopen 

Ik kan verschillende 
oefeningen en 
kunstjes in het 
springtouw 
uitvoeren.  

Ik kan 12 minuten 
lopen zonder 
stoppen.  

Ik kan 9 meter 
overbruggen met 7 
hinkels.  

Ik kan 5 
verschillende 
gerechten 
uitbeelden.  

Ik kan 60 meter 
sprinten.  

Ik kan een radslag 
maken: hand – hand 
– voet – voet (op 
een zachte 
ondergrond!).  

Ik kan op zowel 
linker- als 
rechterbeen 
gedurende 60 
seconden 
stabiel 
staan.  

Ik kan een bal met 
beide handen tussen 
opgestelde 
hindernissen 
dribbelen.  

Ik kan een 
stilliggende bal 
vanop 3 meter 
afstand gericht naar 
alle vakken van het 
doel of de 
muur 
trappen.  

Ik kan jongleren met 
3 balletjes. 
Filmpje jongleren 3 

Klik op de foto om zelf 
jongleerballen te maken! 

Ik kan zelf een 
dansje maken op 
volgend nummer: 
Filmpje lied  

Ik kan een 
hindernisparcours 
opstellen en 
uitvoeren (in huis of 
in de tuin).  

 

https://nl.wikihow.com/Een-knoop-leggen
https://youtu.be/3C7IDO8Rt2Q
https://www.youtube.com/watch?v=1HU7ocv3S2o
https://www.youtube.com/watch?v=u6FFrIkgU9Q

