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Voordat je begint  
1.                                               2.                                              3.                             4.  

 
 
 

-  

-  
Leg een schrift en              Leg je telefoon met de           Begrijp je iets            Vraag het  
 een pen klaar.                    groepsapp naast je.                      niet?                in de  

groepsapp! 
 

 
 
 
 
 

Hoe bekijk je een YouTube filmpje en een website? 
 

Op de volgende bladzijden zie je soms een link naar een YouTube filmpje of een  
website. Je moet dan het linkje aanklikken.  
In de map zie je meerdere links staan, die verwijzen naar een film of een 
website. Zo bekijk je een film of een website. 
 

 
 
 

 
 

  
 
   Hyperlink 

      openen 

 

 

 

Pak je  
muis. 

Ga met de cursor 
(de muis) op de link 
staan. 
 
Dat doe je door met 
je hand de muis te 
bewegen. 

 

Leg je middel- 
vinger op je 
rechter 
muisknop. 
 
Je klikt op de 
link door die 
rechter 
muisknop in 
te drukken. 
 
 
 

 

Je ziet dan de  
tekst staan:  
‘Hyperlink  
openen’.  
 
Daar klik je 
weer op  
door met je 
wijsvinger op  
de linker muis- 
knop te 
klikken. 

   

Je opent nu  
de link. 

Nu kun je het  
filmpje bekijken. 

 

   
 

 

 

               In de groepsapp helpen we elkaar. 
             Zo oefen je het schrijven. 
  

 

Is schrijven te moeilijk? 
Maak dan een 
spraakbericht. 
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Gezonde Opvoeding        
 
Wat is gezond en wat is ongezond? 
Dat friet ongezond is, weet iedereen.  
Maar er zitten meer suikers verstopt in eten dan je denkt.  
Suiker heeft niet alleen invloed op het lichaamsgewicht,  
maar soms ook op het gedrag van kinderen.  
 
Waarom nu altijd gezond eten? 
 
Praat er over met je kinderen. Waarom is het belangrijk om gezond te eten? 
Kijk samen op de website van het voedingscentrum. 
 
https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx 
 
En kijk samen naar dit filmpje  
https://youtu.be/yex64_w5jSY 

 
Opdracht om samen met je kinderen te doen. 
 
Zoek plaatjes van wat je lekker vindt om te eten en drinken uit folders. Tekenen 
mag natuurlijk ook.  
Plak op een vel.  
Wat is gezond?  
Wat is ongezond?  
Waarom? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx
https://youtu.be/yex64_w5jSY
https://youtu.be/yex64_w5jSY
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Gezonde drankjes en tussendoortjes 
 
Opdracht 
Wat drinken jouw kinderen?  
Pak de fles, het pak of de kleine pakjes en zet op tafel. 
Kijk of je kunt vinden hoeveel suiker er in het drankje zit.  
Schrijf dit op in je schrift. 
 
Bijvoorbeeld: 1 glas cola heeft 21,2 gram suiker. Dat zijn ongeveer 7 
suikerklontjes!! 
 

Cola - Coca Cola 1 glas (= 200 ml) 21,2 g 

Energydrank 1 blikje (= 250 ml) 27,5 g 

IJsthee - DubbelFrisss 1 glas (= 200 ml) 12,8 g 

IJsthee - Lipton Green 1 glas (= 200 ml) 9 g 

 
Wil je nog meer drankjes bekijken kijk dan op: 
https://www.diabetesfonds.nl/minder-suiker/hoeveel-suiker-zit-er-in/hoeveel-
suiker-zit-er-in-frisdrank 
 
1 suikerklontje is ongeveer 3 à 4 gram. 
 
Leg het aantal suikerklontjes bij het drankje. 

• Welke drankjes krijgt jouw kind wel eens?  

• Hoeveel suikerklontjes zijn dat op een dag? 

• Welk ander drankje kun je ook mee naar school geven? Een drankje waar 
minder suiker in zit. 

 
Bekijk onderstaande poster samen met je kinderen  
 
Opdracht 
Maak samen een afspraak over drinken. Schrijf de afspraak op.  
Plak dit op de koelkast.  

https://www.diabetesfonds.nl/minder-suiker/hoeveel-suiker-zit-er-in/hoeveel-suiker-zit-er-in-frisdrank
https://www.diabetesfonds.nl/minder-suiker/hoeveel-suiker-zit-er-in/hoeveel-suiker-zit-er-in-frisdrank
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Hoeveel suiker zit er in pakjes 
drinken? 
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Opdracht 
Maak afspraken met je kinderen over de tussendoortjes.  
Schrijf de afspraak op. 
Plak dit op de koelkast. 

 
 
Tip: Ga samen koken met de kinderen. Kijk op deze website voor recepten. 
 
https://www.ah.nl/allerhandekids/recept/896842/pizza-met-je-eigen-beleg 

Bewegen 
           
Lees onderstaande tekst hardop.     
 
Het is niet alleen belangrijk om te letten op wat je eet.  
Maar kijk ook eens naar hoeveel je beweegt.  
Dit is belangrijk voor het hele gezin. 
Wie zit er op een sport? 
Op welke sport?  
Is er een speelveld in de buurt?  
 
 
Veel bewegen is belangrijk voor het lichaam. 
Maar het is ook belangrijk voor de concentratie op school.  
Als kinderen veel bewegen, zijn ze fitter en kunnen ze beter leren.  

Wat geef jij je kind tussendoor? 

https://www.ah.nl/allerhandekids/recept/896842/pizza-met-je-eigen-beleg
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Een kind moet zeker 1 uur per dag bewegen.  
 
 

   
 
Doe mee met Steffie en bekijk onderstaande website! 
 
https://www.kijkopgezond.nl 
 
Opdracht  
✓ Laat je kinderen een tekening maken over hun lievelings-sport. 
✓ Oudere kinderen kunnen een verhaaltje schrijven over hun lievelings-

sport. 
 
 
 
 
 
Waarom bewegen?  
Schrijf eens op hoeveel je beweegt op een dag. Ook traplopen is bewegen! 
 
Schrijf dit in je schrift.  
 
TIP! Doe dit samen met je kind.   Iedereen maakt een eigen lijstje. 
 
Kan je kind nog niet schrijven? Laat dan tekeningen maken.  
 
Wanneer beweeg je? 
Wat doe je dan? 
 
Bijvoorbeeld: 
8.45 uur lopen naar school 
9.00 uur boodschappen op de fiets 
  

Hoe lang beweeg je? 
Ik doe dat ………minuten 
 
 
5 minuten 
15 minuten 

 

https://www.kijkopgezond.nl/
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Bekijk onderstaand filmpje over bewegen voor kinderen en hun ouders.  
 
https://youtu.be/fCoHNHPMoA8 
 
Beweegspelletjes: 
 
Welke beweegspelletjes deed je vroeger als kind?  
Praat hierover met je kinderen.  
Wat deed jij vroeger toen je jong was? 
 
Zijn er spelletjes bij die je nu nog steeds kan doen? 
Doe deze spelletjes samen.  
Wie verzint er een nieuw beweegspelletje?   
 
 
 
 

 

 

Onderstaande film is leuk om samen te bekijken en mee te doen met je 

kinderen! Veel plezier!     
https://youtu.be/F5zWDrX65GA 

 

Hup naar buiten 
 
Buitenspelen is heel goed voor de grote motoriek en ook nog gezond. En 
alles is leuker als vader of moeder mee doet.  
 
Ook in deze Corona tijd kun je naar buiten met de kinderen. Zoek een park 
of een plek waar het niet druk is.  
 
 
 
 
 
 
Jullie gaan samen lekker naar buiten.  Wandelen kan altijd en overal. 
Neem de volgende spullen mee: 

 

        

Praat met elkaar in de groepsapp over hoe je kinderen lekker 
kan laten bewegen. Wat kunnen ze doen thuis, op balkon of in 

de tuin? 

Ga naar de groepsapp en vraag wie er tips heeft. 
Waar is het rustig en kunnen kinderen even buiten 

spelen? 

https://youtu.be/fCoHNHPMoA8
https://youtu.be/F5zWDrX65GA
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• plastic tas aan een touw; 

• een touw;  

• ballonnen;  

• mobiele telefoon; 

• zelfgemaakte tekeningen; 

• stoepkrijt. 
 

Wat kun je allemaal doen met de spullen? 

• De tas aan het touw: Laten waaien in de wind. Hoe hoog kan de tas komen? 
Moet je rennen om de tas te laten vliegen? 

• Het touw: Over het touw lopen, springtouwen. 

• Ballonnen: Tussen twee mensen in klemmen. Pas op dat de ballon niet valt als je 
loopt. De ballon hoog houden. 

• Telefoon: onderweg op gekke plekken leuke selfies maken. 

• Waar in de buurt wonen oude of eenzame mensen? Stop een zelfgemaakte 
tekening in de brievenbus. 

• Maak een mooie stoepkrijttekening op de stoep. 
 

 

      Moedig elkaar aan 

• Goed zo! 

• Bijna raak! 

• Knap gedaan! 

 

• Dat gaat goed! 

• Hartstikke goed! 

• Kom op! 

Verzin samen met de kinderen nog meer leuke dingen om te doen. 

Bijvoorbeeld:         

- Bellen blazen en de bellen kapot maken;  

- Hoeveel keer achter elkaar kun jij touwtje springen? 
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Tip: 

Maak eens een wandeling in de avond als het bijna donker is. Dan is het lekker 
rustig en ontdek je ineens hele andere dingen. 

Bekijk onderstaande films 

https://youtu.be/2MbRtn_ln3g 

https://youtu.be/G7p4rE1pbng voor kleintjes 

https://youtu.be/avH_jPRci7g  voor oudere kinderen 

https://youtu.be/8-YbdW6Wm_Q bedenk een eigen challenge met je 
vrienden of klasgenoten.  

 

 

 

     

 

Evaluatie 
 
Wat heb je geleerd? 
Schrijf in je schrift wat je tot nu toe hebt geleerd.  
 
Wat ga jij daarmee doen?  
Schrijf in je schrift wat je anders gaat doen. 

1. ............................................................................ 

Deel je ideeën in de groepsapp. Zo leer je van elkaar! 😊 

https://youtu.be/2MbRtn_ln3g
https://youtu.be/G7p4rE1pbng
https://youtu.be/avH_jPRci7g
https://youtu.be/8-YbdW6Wm_Q
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2. ............................................................................ 

 

 
 
Ik ga daar ....................................................... mee beginnen. 
 

 
 

 
 

 

 

Praat er met anderen over in de app! 


