
Introductie voor leerlingen  
 

Welkom bij Lockdown part II: in balanz op school en de weg naar welzijn!  
 

Bij deze eerste weekkaart krijgen jullie een kort overzichtje met instructies die je nodig hebt 
om te kunnen starten:  
 

Bij deze instructies horen een aantal filmpjes! Klik op de titel en bekijk de instructie voor uitleg: 
1. Introductie Lockdown part II: in balanz op school en de weg naar welzijn 
2. De weekkaart 
3. De bingokaart  
4. De trekking lucky numbers week 1 

 
Tot slot volgt hieronder de instructie per categorie. Deze kun je bekijken als het niet 
helemaal duidelijk is wat je moet doen. 
 

Topic Soort 
activiteit 

Instructie 

1. Conditie: 
CrossFit 

Bewegen! Elke week staan er 4 (nieuwe) work-outs of the day (WOD) centraal. Je kunt deze 
opdrachten alleen doen (individueel), met je familie óf met je vrienden (group WOD)! 
Let op een correcte houding. Twijfel je? Zoek even een filmpje. 

2. Yoga & 
stretching 

Bewegen! Elke week staan er 4 (nieuwe) yoga- of stretchingsopdrachten centraal die je kunt 
doen. Neem de houding aan die je gaat doen en probeer deze 5 tot 10 ademhalingen 
vol te houden. Let erop dat je niet te ver gaat. Doet het zeer? Sla hem dan over of kijk 
of er een makkelijkere variant bestaat.  

3. Stoeien/ 
(kick)boksen 

Bewegen! 
 

Elke week staan er 4 (nieuwe) stoei/(kick)boksopdrachten centraal die je alleen 
samen met iemand anders kunt doen. Stoeien doe je samen, maar boksen kun je ook 
in je eentje. Let op: veiligheid staat ten alle tijden voorop! Blijf nadenken bij wat je 
doet.  

3. Tiktok! Bewegen! Bedenk je eigen dansje met de 4 woorden die gekoppeld zijn aan de lucky numbers 
van deze week. De challenge is verlengd met een aantal éxtra uitdagingen om het 
nóg leuker te maken! 

4. sport en 
spel 

Bewegen! Elke week staan er 4 (nieuwe) opdrachten centraal die je alleen, of samen, kunt 
doen. 

5. In balanz op 
school 

Overdenken! Hoe goed zorg jij voor jezelf? De lucky numbers zijn gekoppeld aan een onderwerp 
waar je over kunt nadenken. Ze zijn bedoeld om je bewust te maken van de keuzes 
die je maakt en hoe je over dingen denkt. 
Verder hoef je er niets mee. J  

6. Flow! Overdenken 
én doen 

Bij het topic Flow! krijg je elke week een tip wat je kunt doen om de juiste 
omstandigheden te creëren waarbij je helemaal ergens in kunt opgaan. Dat noemen 
we Flow! 

8. Outdoor Bewegen! Bij dit topic krijg je niet zozeer opdrachten maar word je uitgedaagd om in jouw eigen 
omgeving te kijken welke beweegmogelijkheden je ziet. Je kunt wandelen of 
hardlopen als uitgangspunt nemen. Vervolgens ga je kijken wat je tegenkomt en wat 
je er mee kunt!  

 
Beweeg elke dag een uur matig intensief (1x 60 minuten of 2x 30 minuten).  
 
Wissel zitten af met bewegen: na 20 minuten zitten, even opstaan :D Dan activeer je je lijf weer. 
 
Ga lekker naar buiten! 
 
Veel plezier! 


