
JUST DANCE!
Kies een liedje op het 
digibord en dans mee!

3 HEEN – 1 TERUG
Je krijg van de juf of meester  
een opdracht: loop naar ….
Maar let op!
Zet steeds 3 stappen heen en 1 stap terug.

KWAAAAK
Je verandert NU in een kikker.
Je wordt weer gewoon als de juf 
of meester het kaartje op komt halen.

ZANDBAK
SJOK naar de buitendeur
REN naar de zandbak.
SCHRIJF je naam in het zand.
REN weer terug naar de deur.
SJOK terug naar de klas. 

STEM
Zeg om de beurt: 
Ik ben (je naam). 

Maar let op: iedereen zegt het met een gekke 
stem. Een monsterstem, een omastem, een babystem, 
een piepstem...  Kies zelf met welke stem je het zegt, alles is mogelijk.  

In ronde twee doe je hetzelfde, maar dan allemaal tegelijk en door elkaar. 

JUMP!
Je juf of meester noemt een som.
Spring hardop tellend de uitkomst. 
Bijvoorbeeld: 3 x 5 = ... 
Dan spring je 15 keer. 

GOAL!!!
Je hebt het winnende doelpunt 
gescoord in de WK-finale! Hoe juich 
jij? Ren naar buiten, het schoolplein 
op, en laat zien hoe jij juicht.

SKIËN
Jullie staan boven op de berg. Ski

,
s aan de voeten. 

Een, twee, drie... en daar gaan jullie! Knieën gebogen, 
stokken onder de arm, bewegend van links naar 
rechts.  
Bij het signaal tak allemaal bukken.
Bij steen allemaal springen.
Bij draai een pirouette in de lucht.
En bij boem een noodstop en een harde kreet: AAARRGHHH!!! 

RONDJES
Hoe oud ben jij?
Loop zoveel rondjes om ….

OPERA
Zing mee met een van de beroemdste operaliederen 
ooit. Kun je net zo hoog zingen als de operazangeres?

Voor de leerkracht: google op de beroemde aria ‘der Hölle Rache’ uit 
Mozarts Zauberflöte, het gaat om het stukje ‘Ahahahahahahahahaha, 
so bist du meine Tochter nimmermehr’.




