
 

 

 

  



 

 

PROGRAMMA 2020-2021 (1e TRIMESTER) 

Dinsdag 
KABOUTERSPORT 

22/09 
Politie en dief: Wie is de slechterik en welke agent kan hem vangen? 

29/09 
Kringspelen: Rondlopen in een kring, elkaar tikken,… We doen het allemaal. 

06/10 Atletiek : Wie loopt er sneller dan de Borlées? Wie kan er hoger springen als 

Nafi Thiam? 

13/10 Sprookjes en verhalen: Spelletjes met sprookjesfiguren, wie houdt hier niet 

van? 

20/10 Reis rond de wereld: We kruipen op, onder en over toestellen. De grond raken 

we in ieder geval niet! 

27/10 
Estafette: Vandaag gaan we met ons groepje proberen zo snel mogelijk het 

parcours af te leggen. Welk groepje is er het eerste klaar?! 

10/11 
Wie ben jij?: Vandaag leren we elkaar nog beter kennen! Super fijn! 

17/11 Fit-o-meter: Lopen, springen, stappen, kruipen, stretchen en nog veel meer…! 

Alle opdrachten kan je in de zaal aan alle muren terugvinden. 

24/11 1001 ballen: Kleine ballen, grote ballen, dikke en dunne ballen! Wie kan ze 

allemaal vangen en werpen? 

01/12 

 

Spelen met wasknijpers: Wat kan je allemaal doen met een wasknijper? Ik ben 

er zeker van dat je er allerlei leuke spelletjes en oefeningen mee kan doen! 

     10/12 
 

 

 

 

 



 

DONDERDAG 
KABOUTERSPORT 

24/09 
Politie en dief: Wie is de slechterik en welke agent kan hem vangen? 

01/10 
Kringspelen: Rondlopen in een kring, elkaar tikken,… We doen het allemaal. 

08/10 Atletiek : Wie loopt er sneller dan de Borlées? Wie kan er hoger springen als 

Nafi Thiam? 

15/10 Sprookjes en verhalen: Spelletjes met sprookjesfiguren, wie houdt hier niet 

van? 

22/10 Reis rond de wereld: We kruipen op, onder en over toestellen. De grond raken 

we in ieder geval niet! 

29/10 
Estafette: Vandaag gaan we met ons groepje proberen zo snel mogelijk het 

parcours af te leggen. Welk groepje is er het eerste klaar?! 

12/11 
Wie ben jij?: Vandaag leren we elkaar nog beter kennen! Super fijn! 

19/11 Fit-o-meter: Lopen, springen, stappen, kruipen, stretchen en nog veel meer…! 

Alle opdrachten kan je in de zaal aan alle muren terugvinden. 

26/11 1001 ballen: Kleine ballen, grote ballen, dikke en dunne ballen! Wie kan ze 

allemaal vangen en werpen? 

03/12 Spelen met wasknijpers: Wat kan je allemaal doen met een wasknijper? Ik ben 

er zeker van dat je er allerlei leuke spelletjes en oefeningen mee kan doen! 

 
 

 


