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Hallo allemaal, 

wat een gekke toestanden zijn het nu hé. 

We proberen er thuis of in de opvang een leuke tijd van te maken. 

 

Weet je nog, als je energie teveel had, kriebels voelt dat het even niet goed gaat? 

loop gedurende 1 minuutje heel snel ter plaatse, met je knieën omhoog. (run) Kom daarna tot rust door je 

heel groot te maken en in te ademen, uitademen doe je dan samen met je lichaam relax te laten hangen. 

Nog kriebelende beestjes ;) even 30 seconden herhalen… . 

Is het nogal druk bij jou thuis?  

Kruip even in je “bubbel”, leg je handen op je buik en voel hoe die langzaam dikker en dunner zal worden. 

Focus je op jezelf en laat je niet afleiden door alle lawaai rondom jou. 

En wat met al die bundeltjes thuiswerk… niemand heeft het nog over de speeltijd gehad… .   

 

Bodymap zet op zijn facebookpagina dagelijks een bewegingsmomentje.  

https://www.facebook.com/bodymapvzw/ 

Like hun pagina en laat de kinderen (samen met jou?) even bewegen.  

Ook kan je, voor kleuters (kinderen 1e leerjaar eventueel) op you tube: Biba en Loeba opzoeken. 

https://www.youtube.com/results?search_query=Biba+en+Loeba 

Onze kinderen kennen deze 2 persoontjes uit de boekjes die we op school hebben om hun extra te laten bewegen. 

(Doe-dozen) 
 

Op school proberen de kinderen in de klas dagelijks een bewegingsopdracht vanop de kaarten/prenten uit te 

voeren. In het tabelletje hieronder kan je die zien met een beetje meer uitleg. Eerst bewegen, dan leren… . 

 

   
 

Voetje voor voetje 
Voor het 1e en 2e ! 

Afstand van 10 
meter voorwaarts. 
Niet naar je voeten 

kijken en voeten 
mooi aansluiten. 
Traag bewegen. 

 
Vanaf 3e leerjaar: 
Super brain Yoga. 

Zie hieronder. 
 

Hoofd voor en achter. 
Rechtstaand, benen 
een beetje uit elkaar 
enkel je hoofd mag 
TRAAG bewegen. 
Kijk rustig naar je 

tenen, beweeg dan 
rustig je hoofd en kijk 

naar plafond.  
Herhaal 5x 

Bodymap Move:  
Sta op een ruime afstand van elkaar zodat je elkaar 
goed kan zien. 
1 doet een eerste beweging voor waarbij hij/zij één 
lichaamsdeel mag bewegen.  
2 bootst deze beweging na. 
Terwijl 2 deze beweging aanhoudt, laat 1 een nieuwe 
beweging zien met een ander lichaamsdeel.  
2 voert deze nieuwe beweging uit, samen met de 
eerste beweging.  
Nadien wisselen van rol. Voorbeeld: één voet op de 
grond stampen en met één vinger op de neus tikken. 
1e graad: 2 bewegingen 
2e en 3e graad mogen 3 beweging onthouden. 

Handen openen 
en sluiten. 
 
5 keer traag. 

 

de voetje voor voetje beweging is enkel voor het 1e en 2e leerjaar. Vanaf het 3e voer je onderstaande opdracht uit.  
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 Super Brain Yoga:  

Je staat recht. De linkerarm voor de borst kruisen naar de rechteroorlel. Met de duim van de 

linkerhand neem je de voorkant van je oorlel vast, de wijsvinger van je linkerhand de achterkant 

van je oorlel. Nu kruis je je rechterarm over je linkerarm naar je linkeroorlel. Met de duim van je 

rechterhand neem je de voorkant van je oorlel vast, de wijsvinger van je rechterhand de 

achterkant van je oorlel. Masseer al zachtjes je oorlellen. Maak nu in deze houding 10 squats: 

benen lichtjes spreiden op schouderbreedte, door de benen buigen terwijl inademen, terug 

rechtkomen terwijl uitademen. Dit herhaal je 10 keer.  

Probeer dit elke morgen als startritueel uit te voeren. Het bevordert heel sterk de concentratie. 
 

Op You tube kan je een zee van dansjes vinden.  Tik in de zoekbalk: Just dance en kies jouw favoriete dansje/liedje, 

dans alleen of met iedereen samen als je daar de ruimte voor hebt (afstand houden). 

zo een liedje is een ideale onderbreking mama of papa als die van thuis uit moeten werken… . 

(sorry mama’s en papa’s je zal moeten meedoen – plezier gegarandeerd als jullie wat gek aan het dansen zijn.) 

https://www.youtube.com/results?search_query=just+dance 

 

Dames en heren van het zesde leerjaar : wat een massa tijd hebben jullie nu om 3 tricks in het springtouw perfect te 
kunnen na de vakantie.  Ik zet ze nog even op een rijtje… heel/heel, teen/teen, voor/achter, open/toe, crisscross. . .  . 
(ooo, ik zie zo een paar oogjes blinken en enkele bliksemen) of mss verbazen jullie me wel met nog andere… . 
 
 
voor iedereen nog  een paar losse ideetjes:  
Touwspringen, hinkelspelen (teken met krijt, gebruik de schildertape als het binnen moet) 
 
Kaatsen met een bal tegen de muur, bowlen naar lege flessen of wc rollen, leer jongleren,  
verzin kunstjes met een bal en…  is het saai; denk dan even harder en creatiever na; wat moet ik doen om het leuk te 
maken: een paar voorbeeldjes; stop er een kunstje tussen, probeer het sneller te doen, een aantal keer zonder 
vallen, probeer je andere hand, wissel af.  
  
Ga een eindje joggen, of fietsen als het nog mag… . 
 
Daag een vriendje uit met een trucje, maak er een filmpje van en stuur het door. Kan hij of zij beter? 
Mama’s of papa’s: gebruik Pinterest voor originele spelletjes. 
 
Deze is speciaal voor turners maar iedereen zal hier wel iets uit kunnen: 
https://www.gymfed.be/nieuws/gymhome?fbclid=IwAR2Un1_KYbZbx3PxhyJP8xT8aTXNE0OuGncvKF4sKIb08vwQvJy
sAm53iGg 
 
Hou het fijn thuis, 
los een discussie of ruzie;  als je er niet uitkomt eventueel op met blad steen schaar (zoals we doen bij een balspel en 
we komen er niet uit wie de ring of bal nu eerst had… ) 
 

Een laatste heel belangrijke tip: met al dat spelen en sporten: doe het wel rustig aan, ongelukjes en een 
verplaatsing naar de spoed zijn nu echt geen goed idee. 
 

en denk er aan, (zoals we na de gymles in de kring doen)  1 team! 

een virtuele high five! 
tot binnenkort, lieve schatten! 
Team beweging; juf Nele, juf Kim en juf Sara 
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