
    
 

 

 
 

 Kijk ook op facebook @Goed Bezig Gemert-Bakel of  www.benbizzie.nl/ik-ben-bizzie voor nog meer leuke beweegtips, spellen en gezonde recepten. 

 

  

  
 

FOLLOW THE LINE 
 

SKEELEREN 

Op 24 april bieden wij op gepaste wijze om 13:00 uur een super gave live les 
aan die helemaal in het teken staat van de koningsspelen. We hopen op deze 

dag zoveel mogelijk kinderen thuis in beweging te brengen. Noteer deze datum 
daarom alvast in de agenda! Volgende week volgt er meer informatie. 

 
 
 
Opdracht:  
Zoek in de buurt een mooie stoeprand uit. Loop op deze  
stoeprand met één voet en zet je andere er naast op de  
grond. Gaat dit goed dan kun je, je andere voet er bij  
zetten. Probeer nu zijwaarts over de stoeprand te lopen.  
Gaat dit ook goed dan zet je, je voeten voor elkaar 
en loop je rechtdoor over de stoeprand. 
Misschien vind je ook nog wel een drempel in de buurt  
waar je dit op kunt oefenen. 
 
Lukt het jou om te balanceren over een stoeprand? En misschien zelfs ook wel 
over een drempel? 
 

Opdracht:  
Voor deze opdracht kun je skeelers, rolschaatsen of een  
skateboard gebruiken. Trek 1 skeeler aan en probeer kleine  
stukjes  te skeeleren terwijl je met je andere voet ernaast  
stapt. Gaat dit goed? Probeer dan grotere stukjes te 
skeeleren terwijl je met je andere voet ernaast stapt. 
Gaat ook dit goed, dan trek je, je andere skeeler ook aan en  
probeer je langzaam je benen naast elkaar te bewegen. 
Hierna probeer je rustig kleine stukjes rechtdoor te  
skeeleren. Lukt het jou om kleine stukjes te skeeleren?   

Opdracht:  
Teken met stoepkrijt een lijn waarover je kunt balanceren.  
Wees creatief, teken een paar bochtjes of cirkels in de lijn.  
Hierna ga je over de lijn lopen, probeer er niet met je  
voeten naast te komen.  Vind je het moeilijk dan kun je 
eventueel je armen spreiden voor extra evenwicht.  
 
Lukt het jou om de lijn te volgen?  
 

Hoi, ik Ben Bizzie! Zoals jullie gewend zijn, heb ik weer leuke leskaarten gemaakt. Daarnaast gaan we ook volgende week live. Ben jij erbij?  
 
 

Donderdag 16 april om 11:00 uur - Gymles voor peuters en kleuters met meester Osama 
Open de live gymles door hier te klikken! 

Materialen: Wc-rol, emmer of een bak, 2 dobbelstenen en een stoel 
 
 

Hoe werkt het?  
Belangrijk is dat je een laptop of tablet met een goede internetverbinding hebt. Je kunt meedoen via bovenstaande link (via Google Hangouts). De meester of juf komt dan in 
beeld en gaat samen met jou (en misschien met wat hulp van papa en mama) aan de slag met een leuke gymles. Bij elke gymles heb je een aantal materialen nodig, zie hier 
boven. Leg deze van te voren alvast even klaar. De gymles duurt ongeveer een half uur. Zorg dat je wat ruimte hebt en de laptop of tablet goed kunt zien en horen. Tot dan! 

 

 
 

 
 

BEN BIZZIE LIVE!! 
 
 
 

Video via QR-code 
of via deze link 

 

 

Video via QR-code 
of via deze link 

Video via QR-code 
of via deze link 

STOEPRAND 

BEN BIZZIE KONINGSSPELEN LIVE  

http://www.benbizzie.nl/
https://meet.google.com/tyf-pxpy-awo
https://www.youtube.com/watch?v=HvCOQDIB4gY
https://www.youtube.com/watch?v=HvCOQDIB4gY
https://www.youtube.com/watch?v=RKVLdkpcQ7M
https://www.youtube.com/watch?v=RKVLdkpcQ7M
https://www.youtube.com/watch?v=loemJMAqmZo
https://www.youtube.com/watch?v=loemJMAqmZo

