
Hallo, omdat bewegen gezond en plezant is  heb ik een weekschema gemaakt met enkele bewegingen die je misschien samen kan doen , wie doet mee? 

Maandag  Dinsdag Woensdag  Donderdag Vrijdag  Zaterdag  Zondag  

Evenwicht  springen  draaien/ rollen  lopen  kruipen  dansen  ballen  

sta zo lang mogelijk 
op éen been, eerst 
Rechts en dan links, 
(jongste kls 3 sec, 
ouste kls 10 sec)   
 
onze oudste kleuters 
kunnen een 
wedstrijdje doen met 
papa of mama broer 
of zus,   op éen been 
een afstandje 
hinkelen  (zet twee 
kegels of touwen op 
de grond om begin of 
einde aan te duiden) 

 
  

spring door heel  het 
huis of tuin met 2 
voeten tegen elkaar, 
onze jongste hebben 
het hier nog moeilijk 
mee dus deze 
voetjes mogen nog 
een beetje open zijn, 
doe de beweging 
ook voor  
 
voor de oudste 
kleuters kan je ze op 
verschillende 
manieren laten 
springen door het 
huis, tuin : op éen 
been, benen 
afwisselend op en 
toe, naast een touw , 
over een stok of 
touw vooruit of 
achteruit 

 

rollen (ga liggen als 
een omgevallen 
boom met de armen 
en handen naast je)  
door de tuin of het 
huis,  
 
onze oudste kleuters 
kunnen ook een 
koprol doen op de 
mat 
 
je kan ook  met papa 
of mama op de grond 
gaan  liggen met de 
hoofden naar elkaar 
en handen geven en 
zo samen door het 
huis rollen 

  

ga ergens in het huis 
zitten en geef 
opdrachtjes loop 
naar/  Loop naar en 
tik de … deur/loop 
naar en tik de … 
knuffel 
 
onze oudste kls kan 
je om ter eerste laten 
lopen of achteruit te 
laten lopen  
 

 

kruip op verschillende  
manieren tussen kegels: 
vooruit, achteruit, op 
handen en voeten, op 
handen en knieën,  ( zet 
ze op  rechte lijn met 
een bepaalde afstand 
tussen)  

 

zoek een leuk liedje 
en dans er samen op ,  

 

probeer verschillende 
balbewegingen uit : 
trappen naar een 
kegel,  gooien in een 
plantenpot,  botsen 
van de bal op de 
grond, …… 
 
onze oudste kls 
proberen ook te 
dribbelen  , (markeer 
een bepaalde afstand 
vb van kegel naar 
kegel, van de deur 
naar het …..)  
 

 
 
 
 
 

namiddag:  
stap voetje voor 
voetje langs een 
touw, of over de 
tegels, ze moeten 
goed hun voeten  
voor elkaar zetten,  

 
verspringen of 
hoogspringen  
 
jongste kls  springen 
van matje tot matje 
of over een touw of 

 
rechtstaan 3 keer 
ronddraaien en dan 
een high five laten 
geven,  
zowel  naar L en R 
draaien  

 
loopspelletje: 1,2,3 
piano, wolfje wolfje 
hoe laat is het , 
zakdoek leggen  
staartenroof: steek 
bij iedereen een 

 
maak een kruipparcours 
door het huis met 
stoelen, banken, tafels 
of in de tuin  

 
zet je kindje op je 
voeten en dans zo 
samen  

 
voetbalmatch, of 
hockeyspel ,   
spel: gooi mama of 
papa er aan, we staan 
achter een hindernis 
en mama en papa 



maak een 
evenwichtsparcours 

 

draad,  
 
oudste kls: laat ze 
ver of hoogspringen 
leg een stok op 
stoelen  
verspringen kan 
vanuit aanloop of 
stilstand, leg  een 
touw of plak tape 
van waar ze moeten 
springen 

 
  

 

doekje in de broek en 
iemand moet al de 
staarten gaan roven  

 

  

gaan heen en weer 
terwijl jij probeert om 
ze te raken  

 

 


