
 

 

1 
Titel van opdracht 

Wissel binnen de 10 seconden van fluohesje (of jas) met een andere 
persoon. 

Laat iemand hardop aftellen. 

Klaar? Start! 
  



 

 

2 
Geheimschrift 

Kunnen jullie de zin ontcijferen? 

 



 

 

3 
Ketting 

Maak een klerenketting met sjaals, mutsen, handschoenen, 
fluohesjes, schoenen, enzovoort. 

De ketting moet zeker 8 meter lang zijn.  

 

  



 

 

4 
Rekensom 

Vul het juiste cijfer in: Je mag met de fiets op het voetpad rijden als je 
jonger bent dan __ jaar.  

Je vindt het juiste antwoord door de rekensom op te lossen. Tip: Help 
elkaar om de tussenstappen van de berekening te onthouden.  

30 + 25 – 5 + 3 – 12 – 6 + 8 – 19 – 17 + 3 = ? 
  



 

 

5 
Warming up 

Tijd om op te warmen! 

Spring met zijn allen 20 x open/toe met benen en armen. Spring 
daarna nog eens 20 x op en neer van gehurkt naar streksprong.  

 

  



 

 

6 
Zingen! 

 Zing het nieuwe Straplied en ga in polonaise naar de volgende 
sneeuwvlok.  

REFREIN: 
We gaan te voet we gaan 

stappen 
Met de fiets, we gaan 

trappen 2X 

Met de fiets of te voet 
Dat is hoe het moet 

Samen rijden met de fiets 
Het kost je ook nog niets 

Laat de auto nu maar staan 
Om naar school te gaan 

Bewegen is ook heel 
gezond 

Blijf niet zitten op je ko... 

Iedereen wil wonen in een 
veilige straat 

Iedereen moet werken aan 
een beter klimaat 

- REFREIN - 

Ook je ouders doen best 
mee, 

van d' Ardennen tot de zee 
Geraak je veilig aan je 

school 
Of is je straat net een riool 

Samen lekker door het 
groen 

Dat moet je ook eens doen 
Strappen kan echt iedereen 
dus start nu maar meteen 

Iedereen wil wonen in een 
veilige straat 

Iedereen moet werken aan 
een beter klimaat 

- REFREIN -

 



 

 

7 
Wat is het? 

De volgende foto’s zijn ingezoomd. Zien jullie wat er op de foto staat? 

  

       

       

 

 

  



 

 

8 
Kruiswoordraadsel 

Zoek 10 woorden in het kruiswoordraadsel. Probeer de woorden die 
al gevonden zijn goed te onthouden. 
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