Sport- en beweegtips
NAMENS DE JUNIOR SPORTRAAD!

Luuk, Pim, Zino, Sem, Sjors, Nio en Lis zitten in de Junior Sportraad en zetten zichzelf namens alle
scholen in voor sport- en beweegactiviteiten in Nederweert. Ze zorgen ervoor dat de ideeën uit het
Junior Sportakkoord worden uitgevoerd en bedenken daarnaast verschillende andere activiteiten
en ideeën die met sporten en bewegen te maken hebben. Zo zijn ze samen ook op het idee gekomen
om deze toffe flyer voor jullie te maken met daarin verschillende leuke spellen en challenges. Ook de
beweegcoaches van Sport Nederweert hebben verschillende leuke tips in deze flyer gezet!

Tips van Sem
Hoi, ik ben Sem en ik heb samen met andere kinderen
uit de leerlingenraad van basisschool De Kerneel een
aantal leuke tips voor jullie:

Maak een vlieger
Het is echt super leuk om te vliegeren en je moet er best sterk voor
zijn! Sommige kinderen hebben misschien een vlieger, maar wij
vinden het ook heel leuk om zelf een vlieger te maken.
Kijk op deze website hoe je dit doet Je vindt hem hieronder.
Wil je net zo sterk worden als wij? Doe een work-out!
De work-out van Luuk is leuk om te doen! Je vindt hem hieronder.
Maak een Tik-Tok filmpje
Bouw een hut
Je kan drie soorten hutten bouwen: in huis, in de tuin of in het bos.

Leerlingenraad
basisschool
De Kerneel

Wij gaan met onze leerlingenraad twee challenges aan.
Doen jullie mee?
1
		
2
		

Heb je een trampoline in jouw tuin? Zorg dat je aan het einde van
de vakantie 1000 keer gesprongen hebt op de trampoline.
Heb je een stappenteller thuis? Zorg dat je op één dag 10.000
stappen hebt gezet.

Work-out van Luuk

Hoi mijn naam is Luuk en ik zit op basisschool De
Schrank. Hebben jullie ooit een work-out gedaan? Ik
wel! Ik ben benieuwd of jullie het volgende kunnen:

Work-out van Luuk:
1		 Druk 10 keer op
2		 Doe 15 Jumping Jacks

Luuk van
basisschool
De Schrank

3 Neem twee flesjes water in je handen en houd deze 30 seconden
		 naast je met gestrekte armen op schouderhoogte
4		 Spring 10 keer met een springtouw
Herhaal dit 3 keer voor een goede work-out!

Op zoek naar sleutels met Lis!

Hoi allemaal, ik ben Lis en ik zit op basisschool De
Klimop. Ik vind het super leuk om speurtochten
te doen. Mijn ouders hebben ‘Lotje smartphone
speurtochten’ bedacht! Via een telefoon kun je
meedoen aan een speurtocht in de natuur bij jou
in de buurt. Het is de bedoeling dat je op zoek gaat
naar sleutels. Deze sleutels vind je niet in de natuur,
maar op je telefoon. De groene pijl op je telefoon, dat
ben jij. Soms zit er ook nog een foto-opdracht bij de
speurtocht.

Lis van
basisschool
De Klimop

Zo kun je meedoen:
1

Download de app: Izi.TRAVEL en zoek op ‘Lotje’

2		 Zoek een speurtocht bij jou in de buurt
3		 Ga naar de startlocatie en begin!

Klik hier voor de speurtocht in Nederweert-Eind
Klik hier voor de speurtocht in Haelen
Klik hier voor de speurtocht in Stramproy

Woordzoeker van Sjors en Pim

Hoi! Wij zijn Sjors (basisschool De Zonnehof) en Pim
(Basisschool Budschop). Wij hadden allebei het leuke
idee om een sport-woordzoeker te maken! Kunnen
jullie de woordzoeker oplossen?

Pim en Sjors
van basisschool
Budschop en
basisschool De
Zonnehof

Klik op de woordzoeker om de
woordzoeker uit te printen.

Verbreek jij de records van Zino?

Hoi, ik ben Zino en ik zit op basisschool De Tweesprong.
Ik heb een aantal leuke challenges voor jullie bedacht.
Ik heb ze alvast thuis geoefend en heb een aantal
records neergezet. Ik ga de challenge aan om iedere
dag mijn record op ieder onderdeel te verbreken.
Kunnen jullie het record van mij verbreken?

		 Onderdeel (30 seconden uitvoeren)		

Zino van
basisschool De
Tweesprong
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Record Zino

1		
Touwtje springen 					31 keer
2		
Opdrukken 					17 keer
3		 Hinkelen op de plaats 				

71 keer

4 Doorzakken naar zit houding en weer terug
						
5 30 seconden met de bal de voeten aan tikken

21 keer
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3

4

16 keer
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Koken met Nio en Suus

Hoi, wij zijn Nio en Suus van basisschool De Bongerd.
Wij vinden sporten heel erg leuk, maar het is ook
belangrijk om gezond te eten. Wij gaan tijdens de
vakantie wraps maken, jullie ook? Hieronder lees je
hoe je dit kunt maken:

Wat heb je nodig?
• wraps • kruidenkaas • gerookte zalm of kipfilet • sla/rucola

Nio en Suus van
basisschool
De Bongerd
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Smeer de kruidenkaas op de wrap.

2		 Doe de gerookte zalm of kipfilet erop.
3		 Doe de sla en rucola erop.
4		 Rol de wrap op. Zodat alle ingrediënten in de wrap zitten. Zorg 		
		 ervoor dat de onderkant goed gesloten is, anders valt
		 alles eruit.
Tip: doe over de gerookte zalm een klein beetje zeezout en zwarte
peper. Dit maakt de wrap nog lekkerder!

Tip van beweegcoach Tatum

Hoi allemaal, ik ben beweegcoach Tatum en ik wil jullie
ook nog graag een tip geven voor in de meivakantie!
Ons beweegmaatje Ben Bizzie heeft samen met mij
en andere beweegcoaches allerlei leuke spellen
en challenges bedacht. Een van deze spellen is
bijvoorbeeld het beweegkwartet en het Houd je fit
spel! Het zijn twee super leuke spellen die lijken op
kwartet en ganzenbord waarmee je in beweging komt.
Hoe leuk is dat?!

Tatum
beweegcoach
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Ben je benieuwd naar alle andere spellen en challenges?
Ze zijn hier te vinden!

Tip van beweegcoach Rikus

Rikus
beweegcoach
Sport Nederweert

Hoi allemaal, beweegcoach Rikus hier! De meeste
van jullie kennen mij wel. Ik heb nog een super gaaf
idee voor jullie! Laatst ben ik eens gaan kijken bij
het Rowven. Het Rowven is een klein natuurgebied
in Nederweert-Eind waar je heel leuk kunt spelen!
Er zijn avontuurlijke paadjes met bruggetjes, een
verborgen wilgenhut, een waterplaats, schapen die je
mag aaien en genoeg verstopstruiken. Een ideale plek
om bijvoorbeeld verstoppertje te spelen, hutten te
bouwen of te freerunnen. Ik zou er als ik jullie was in
de vakantie eens een kijkje gaan nemen! Het Rowven
is gratis toegankelijk en voor alle leeftijden. Papa en
mama kunnen ook mee. Vergeet je schep en emmer
niet mee te nemen!

Dans en zing mee met beweegcoach Merle

Merle
beweegcoach
Sport Nederweert

Hoi, ik ben beweegcoach Merle, misschien heb je het
nieuwe nummer van de koningsspelen al gehoord en
voorbij zien komen. Ik vind het een hartstikke leuk
lied en ik dans er iedere dag op! Ik ben benieuwd of
jullie op koningsdag mee kunnen dansen! In de video’s
hieronder leggen Kinderen voor Kinderencoaches jullie
stap voor stap het lied en de dans uit. Er is rekening
gehouden met verschillende niveaus, zodat iedereen
mee kan doen aan de dans. Zingen en dansen jullie met
mij mee? Heel veel plezier!
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