


Elke dag komen er drie beweegchallenges online. Alle kinderen 

kunnen deze opdrachten op hun eigen manier en eigen niveau 

uitoefenen. Na elke challenge mag je 1x gooien. Doe je alle challenges 

op een dag dan mag je 3x gooien met de dobbelsteen. Onder elk 

nummer staat een extra opdracht. Om de volgende worp te mogen 

gebruiken moet je de opdracht onder het nummer doen. Op dit blad 

staat een uitleg over elk nummer. Wie is uiteindelijk als eerste bij 100? 

41. Je mag niet meer 

dobbelen vandaag. 

42. 20 sec. springen op 2 

voeten 

43. 30 sec. balanceren op links 

(ogen dicht) 

44. TIP: Sporten geeft je meer 

energie, ook ga je er van 

zweten. Drink dus voor en 

na het sporten genoeg 

water.  

45. Muurzit, hoelang houdt jij 

het vol? 

46. 10x sit-ups 

47. Verzin je eigen opdracht 

en deel die met ons? Hoe 

creatief ben jij? 

48. 10x squatten  

49. 20 sec. hakken billen 

50. Ga verder naar 92 

51. 10x jumping jack (glij terug 

naar 6)  

52. Helaas jouw beurt is over 

voor vandaag. 

53. 12x sit-ups 

54. 10x hinkelen op rechts & 

10x hinkelen links (glij 

terug naar 36) 

55. TIP: Als je gezond eet, 

groei je harder. Dus eet 

genoeg groenten (200 

gram)  en fruit (2 stuks) 

per dag. 

56. 20 sec. rennen op plaats 

(glij naar 1) 

57. 5x squatten (ogen dicht) 

58. Ga 2 plekken terug. 

59. 10x opdrukken  

60. 15x jumping jacks (glij 

terug naar 23) 

61. 20 sec. balanceren op 

rechts (klim door naar 78) 

62. 20x hinkelen rechts  

63. 20x hinkelen links 

64. Opdrukken, hoe vaak lukt 

het jouw? 

65. 20 sec. hakken billen 

66. TIP: Elke dag op dezelfde 

tijd moet gaan slapen, 

maar ook opstaan. Dit is 

gezond voor je lichaam. 

67. 14x sit-ups 

68. 15 sec. muurzit 

69. 15 sec. planken 

70. 30 sec. balanceren op 

rechts  

71. 10x jumping jacks 

72. 10x squatten 

73. 10x opdrukken (Klim door 

naar 86) 

74. 20x knieheffen 

75. Verzin je eigen opdracht 

(glij terug naar 28). 

76. Sit-ups, hoe vaak lukt het 

jouw?  

77. TIP: Sporten is heel 

belangrijk, maar rust is net 

zo belangrijk als trainen. 

78. 20x hinkelen links 

79. 20x hinkelen rechts 

80. Wat een geluk zeg, je mag 

nog een keer gooien! 

81. 20x springen (klim door 

naar 98) 

82. 10x opdrukken 

83. Doe de opdracht op plek 

45 (glij terug naar 45). 

84. 20 sec. balanceren rechts 

(ogen dicht) 

85. 15 sec. muurzit (Glij terug 

naar 59) 

86. Helaas je beurt is over 

voor vandaag.  

87. 15x opdrukken en 10x sit-

ups 

88. TIP: Buitenspelen is goed 

voor je ogen. (Klim door 

naar 91). 

89. Draai 10 rondjes en doe 5 

squats 

90. 5x opdrukken  

91. 10x springen op 2 voeten 

en 5 sit-ups 

92. Je hoeft niets te doen 

maar (ga terug naar 25). 

93. 20 sec. muurzit 

94. Ga 3 plekken vooruit 

95. TIP: TV kijken voor het 

slapen gaan is niet gezond.  

96. Planken, wat is jouw 

record? 

97. Verzin je eigen opdracht, 

ben creatief (glij terug 

naar 87). 

98. Helaas je beurt is over 

vandaag. 

99. 15 sit-ups en 10x 

opdrukken (glij terug naar 

63). 

100. Hoera je bent bij 100! 

Maar heb je ook alle tips 

gevonden?  

- Het spel Slangen en Ladders (Downloaden via puntwelzijn.nl). 

- De beweegchallenges van Punt Welzijn (deze zijn te vinden op 

het ouderportaal, social media en Youtube van Punt Welzijn.) 

- Het spelregel boekje & een dobbelsteen. 

- Maak een eigen pion, ben creatief en ontwerp een coole pion. 

- 1 challenge is 1 worp waard! Max. 3 worpen per dag.  

- Sta je op een hoofd van een slang, dan glij je terug naar het 

einde van de staart. 

- Sta je op de onderkant van een ladder, dan mag je naar de top 

klimmen. 

- Elk nummer heeft een opdracht, voer deze opdracht naar je 

eigen kunnen uit.  

- Laat ons weten wat je ervan vindt! Veel beweegplezier! 

 

1. 5x opdrukken 

2. 10x springen op 2 

voeten  

3. 10x hinkelen links (ga 

naar 20) 

4. 10x hinkelen rechts 

5. 15 sec. planken  

6. 15 sec. knieheffen  

7. 10x opdrukken  

8. 10 sec. muurzit (glij 

terug naar 4) 

9. Gooi nog een keer 

10. 15x springen op 2 

voeten  

11. TIP: Bewegen zorgt 

ervoor dat je je beter 

kunt concentreren (ga 

naar 28). 

12. 5x squatten  

13. 20 sec. muurzit  

14. Verzin je eigen 

opdracht 

15. 20 sec. planken (klim 

door naar 34)  

16. 20 sec. knieheffen  

17. 10x opdrukken (klim 

door naar 74) 

18. 15x springen en grond 

aantikken (glij terug 

naar 1) 

19. 15x springen op links  

20. 15x springen op rechts 

21. 20 sec. balanceren op links 

(ogen dicht) 

22. TIP: Water is 100% 

dorstlesser, met 0 calorieën  

(ga naar 37).  

23. Squats, wat is jouw record? 

24. 20x hinkelen op links 

25. 15x springen, handen 

omhoog bij springen en grond 

aantikken  

26. 10x sit-ups (glij terug naar 10) 

27. 15x opdrukken 

28. 25 sec. planken 

29. Knieheffen, wat is jouw 

record? 

30. 20x jumping jacks. 

31. 15x hinkelen rechts  

32. Je mag nog een keertje 

gooien 

33. TIP: Wist je dat onze hersenen 

voor 80% uit water bestaan!  

34. 15x jumping jacks 

35. 15x springen op 2 voeten  

36. 20 sec. planken 

37. 15x springen, handen 

omhoog bij springen en grond 

aantikken. 

38. 10x squatten (klim door naar 

59)  

39. 20 sec. knieheffen (Glij terug 

naar 5) 

40. 10x opdrukken 

  


