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Beweeg werkboekje 

 

Koningsspelen EDITIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Deel je leukste, gekste, origineelste beweeg en 

ontbijt moment met ons op Instagram! 

@Dordtsportcoaches  

@DordtSport 
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Beste scholen, ouders, begeleiders, kinderen, 

A.s. vrijdag zouden eigenlijk de koningsspelen op het programma staan. Helaas gaat dit jaar dit leuke 

evenement niet door. Maar niet getreurd… wij hebben voor jou toch een klein 'thuis-koningsspelen-

editie' gemaakt. 

Doe mee samen met je papa, mama, broer(tje) en/of zus(je)! 

We starten de dag met een gezond ontbijt om de dag goed te beginnen. Daarna gaan we een 

warming-up/ dansje doen. Tot slot hebben we allerlei leuke thuis spellen die je (zelfstandig) kan 

doen!  

Succes! 

Groetjes, Dordt Sportcoaches 
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Ontbijt  
 
Een goede start begint met een goed ontbijt. Ga samen met je papa, mama, broertje en/of zusje 
ontbijten. Hieronder wat tips voor een goede start van de dag! (Bron: voedingscentrum) 
 
Goede keuze uit de Schijf van Vijf 

• Halvarine of margarine uit een kuipje op elke boterham. 
• Hartig mager beleg, zoals 20+ en 30+ kaas, 20+ of 30+ smeerkaas met minder zout, verse 

geitenkaas, ei, hüttenkäse en light zuivelspread. 
• Notenpasta en pindakaas met 100% pinda’s of noten, zonder toegevoegd zout of suiker. 
• Hummus zonder zout. 
• Vis, zoals makreel, haring, zalm, heilbot, bokking en sardines. 
• Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, avocado, banaan, appel en aardbei. 

 
Uit deze belegsoorten buiten de Schijf van Vijf kun je dagelijks een keer iets kiezen 

• Vegetarische smeerworst, vleeswaar zoals kipfilet, magere knakworst of een plakje ham. 
• Salades op brood zoals komkommersalade, farmersalade. 
• Appelstroop, halvajam en honing, vruchtenhagel, hagelslag. Geef bij voorkeur een product 

met minder suiker, zoals halvajam. 
 
Paar voorbeelden van broodbeleg 
Hier zie je een paar goede voorbeelden van broodbeleg. Ook zie je wat een normale hoeveelheid is 
voor op het brood. 
 
Linksboven: zuivelspread met schijfjes aardbei en 
geraspte wortel met rozijnen.  
Rechtsboven: notenpasta zonder toegevoegd zout en 
suiker met schijfjes komkommer en 30+ kaas met 
plakjes tomaat. 
Linksonder: plakjes banaan en hummus zonder 
toegevoegd zout met reepjes paprika.  
Rechtsonder: schijfjes appel en ei met kerstomaatjes. 
 
*Voor de afwisseling: havermout, muesli, ei, yoghurt 
Je kunt brood afwisselen met volkoren knäckebröd of 
havermout, muesli en andere volkoren ontbijtgranen 
zonder toegevoegd zout en met weinig of geen toegevoegd suiker. 
 
Bekijk 16 heerlijke en makkelijk te maken ontbijtrecepten. 
 
Melk & Fruit 
Het ontbijt en de lunch zijn goede momenten om halfvolle of magere melk te drinken en wat fruit te 
eten (al dan niet op het brood). Bekijk hoe een volledige lunch en ontbijt er uit kunnen zien in 
de voorbeelddagmenu’s. 
 

 
 
 
 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezonde-recepten/gezond-ontbijt-recepten.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/gezond-eten-en-drinken-voor-kinderen-4-13-jaar-/voorbeelddagmenu-s-voor-kinderen-van-4-8-jaar-en-9-13-jaar.aspx
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Warming-up/ Dansje 
 

Elk jaar start na het Koningsontbijt (die je nu thuis op hebt), het Koningsspelen-dansje. Gemaakt door 

Kinderen-voor-Kinderen. Wij dagen jullie uit om alle eerdere versies van de Koningsspelen nogmaals 

na te doen! Ken jij ze nog?! 

Zet het filmpje aan en beweeg & zing mee! 

 

2014 Bewegen is Gezond  https://www.youtube.com/watch?v=QUMygc3_JWA  
 
2015 Energie   https://www.youtube.com/watch?v=t12Jsq5cmo8  
 
2016 Hupsakee  https://www.youtube.com/watch?v=N2Rl9hEJVKE   
 
2017 Okido   https://www.youtube.com/watch?v=pCbLyG-D65U  
 
2018 Fit lala   https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA   
 
2019 Pasapas  https://www.youtube.com/watch?v=Ux2SYiBtrLM  
 
2020 …. 

 
 
SUCCES!! ☺ 
 
Ps. Als je ouders aan het werk zijn, doe dan je oordopjes in én zing niet te hard mee ;) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QUMygc3_JWA
https://www.youtube.com/watch?v=t12Jsq5cmo8
https://www.youtube.com/watch?v=N2Rl9hEJVKE
https://www.youtube.com/watch?v=pCbLyG-D65U
https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA
https://www.youtube.com/watch?v=Ux2SYiBtrLM
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Gym Bingo Koningsspelen 
 

Koningsspelen Bingo  

Maak zelf een slinger en 
hang deze voor het 

raam.  

Zoek al je knuffels op en 
dans zoveel mogelijk 

koningsspelen dansjes 
voor je knuffels.  

Maak met stoepkrijt een 
parcours op de dat je 

moet volgen. Daag 
iemand uit! Wie is de 

snelste?   

Zet een paar knijpers op 
je mouw, doe dit ook bij 
papa/ mama/ broer(tje) 

of zus(je).  
En probeer de knijpers 
bij elkaar af te pakken.  

Verstop al je knuffels, en 
laat iemand anders ze 

zoeken. Zijn ze allemaal 
gevonden? Dan ga jij alle 

knuffels verstoppen 

Doe een spelletjes 
competitie.  

Wie wint de meeste 
spelletjes die jullie in 

huis hebben? 

Hang een spijker aan een 
touwtje tussen de benen 
en probeer hem zo vlug 

mogelijk in een leeg 
flesje te laten zaken. 

Vouw een vliegtuigje en 
probeer hem zo ver 

mogelijk te laten vliegen.  

Maak een heerlijke 
fruithap voor je pauze! 
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Kleurplaat 
 
Voor de allerkleinste (broertjes/zusjes) hebben we ook een kleurplaat gemaakt van de Koningskroon.  
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Knutselen 
 
Kan jij de Nederlandse vlag maken? 
Knutsel hem zelf (of samen met je papa, mama, broertje en/of zusje). Zie hieronder voor het 
voorbeeld. Succes! 
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Vinger twister. 
 

Speel tegen iemand een spelletje vinger twister. Je tegenstander mag zeggen welke vinger op welke 

kleur moet.  

Probeer niet in de knoop te komen!  
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Woordzoeker. 
 

 

 


