
Dit is de
beweegkalender van

 



 

Introductie 
Hoi!

Ik ben Pingpong.
Leuk dat je meedoet met de beweegkalender.
 
Denk je dat bewegen moeilijk is? 
Dat valt heel erg mee! 

Ik ga het je laten zien.
Blader snel verder!



Elke dag kies je hoe jij gaat bewegen 
 

Elke maand stel je een doel voor jezelf
 

Hoe werkt het? 

Psst...

Op de volgende pagina

zie je de bewegingen die

je kan kiezen! 



Rennen

Hoe ga jij bewegen?

FietsenDansen Touwtje springen Buitenspelen

Traplopen HinkelenKrachttraining

Skaten ZwemmenWandelenSport naar keuze



1 minuut
 

2 minuten
 

3 minuten 
 

4 minuten
 

Leer jezelf een trucje

Doelen stellen
Wat kan je doen? 

Probeer iets nieuws uit Bouw het op  

Voor het eerst

skaten

Tijdens hethinkelen over eenvakje heen
springen



Doelen stellen

Wat kan je doen? 
Doe iets voor een langere tijd 

Doe iets samen

Samen voetballen

Voor een hele
maand met de

trap (geen lift of
roltrap gebruiken)



Januari

Wat ga jij deze maand doen?

 
Ik ga een nieuwe dans

uitproberen, met JustDance of

Youtube.

Jouw doel:



Januari

 
gedanst  

Je mag zelf kiezen hoe je je vakjes aftekent, zie rechtsonder 



Deze maand doe ik ietsvoor de lange tijd. Ik ga 2weken elke dag lopendnaar school

Jouw doel:

Februari



Februari

Je bent lekker bezig! 



 

Ik ga mezelf een trucje leren, 

ik wil de bal 3 keer omhoog

houden 

Maart 

Jouw doel:



Maart
Zet hem op!



April

Deze maand ga ik samen

met mijn buurmeisje buiten

spelen 

Jouw doel:



April
Ga zo door!



 

Ik ga de hele maand de

trap nemen 

Mei

Jouw doel:



Mei

Je doet het goed! 



Juni 

Ik ga mezelf een trucje leren, ik wil
mezelf 2 keer optrekken 

Jouw doel:



Juni
Succes deze maand



Juli

Deze maand doe ik iets samen, ik ben met
mijn familie naar het zwembad, ik ga snel

weer naar ze toe

Jouw doel:



JuliWe gaan ervoor deze maand 



Augustus 

Deze maand ga ik iets nieuws

uitproberen, ik ga skaten 

Jouw doel:



Augustus

Je doet echt goed je best! 



September

Deze maand ga ik het

opbouwen, eerst 10 vakjes

hinkelen, dan 20 vakjes dan 50
vakjes 

Jouw doel:



September Je mag trots zijn 

op jezelf! 



Ik ga deze maand samen

voetballen met een vriendje 

Oktober 

Jouw doel:



Oktober
Je bent lekker bezig! 



November

Deze maand bouw ik het 

 op eerst 1 minuut touwtje

springen, dan 2, dan 3 dan

4, dan 5... 

Jouw doel:



November

Je kan dit!



December

Jouw doel:

Deze maand ga ik voor het

eerst een stukje rennen. 

Ik wil voor 5 minuten rennen

met mijn favoriete muziek

op 



December Ga lekker zo door! 



Einde van de beweegkalender

Ik vond het zo leuk om samen te bewegen! 
Laten we dat nog een jaar samen doen. 

Print de kalender opnieuw uit via:
https://www.alkmaar.nl/ontdek-alkmaar/sport-en-cultuur/jogg/ 
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