
 
 

‘To do’s’ voor en met mama 
Beste sportieve ‘rakkers’ en ouder(s) 

Het is bijna zover… Moederdag… Nu zondag is het Moederdag. Daarom leek het ons wel leuk om 
eens samen met je mama aan de slag te gaan.  

Wij hebben alvast een waslijst klaar met tal van passende ‘rustige en actieve’ 
beweegmomenten om je allerliefste mama op een ‘gezonde manier’ te 
verwennen deze week! Wat dachten jullie hiervan? Gaan met die banaan! 

Verras ons en stuur jullie ‘kunstjes’ door naar je klasjuf, wie weet zit jij in de ‘sportiefste mamaklas’ 
van onze school? 

Wij wensen jullie alvast veel plezier en voor mama een fijne Moederdag!  

Sportieve groeten 

De bewegingsjuffen  

 
 
 
  

 

Ga op stap in de 
natuur met een tak 
in ieder hand, en zing 
samen het 
‘wandelende 
boomlied’ en geniet 
van het groen; dit 
lied is een oefening 
om goed te aarden! 

Wandelend boomlied: https://youtu.be/c39v4Sdde6g  
 
Je kunt op stap gaan in je eigen tuin, een parkje of het bos. 
Denk eraan wel rekening  te houden met de 
coronamaatregelen. 

Doe dezelfde toegelaten 
‘sport’ als jouw mama 
en laat zien dat jullie een 
passie hebben voor 
bewegen! 
  

Lopen, fietsen, dansen, tennis…. yoga? 

Help de ‘was’ uithangen aan 
de wasdraad en speel een 
partijtje tennis of vangbal of 
volleybal… over de draad… 
Telkens jij een punt scoort, 
mag je een wasspeld op je 
kledij spelden. Wie is de 
winnaar? 

Gebruik echte was, poppenkleren, gekleurde doekjes… om 
op te hangen. 
Je kunt ook een patroon maken met de was, wie kan het 
patroon afmaken? (Vb.: sok, trui, sok, trui…)  
 
Volgende voorwerpen kan je gebruiken om over de draad te 
sporten: volleybal, vliegenmepper of rond kartonnen bord 
voor ballon. 
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Teken met krijt een ‘spring 
voetpad’ en spring er op los! 
 
 
  

https://youtu.be/v6yTIU6ZIsc 
 
Krijtstiftjes en teken verschillende ronden op het pad of 
terras, omcirkel jouw voeten met krijt en teken die in 
verschillende richtingen op iedere ronde. 

Beweeg nu fijner met je 
lichaam en maak een 
‘kleurrijke muzikale 
bloemtekening’ voor je 
mama. Ga dus 
‘schrijfdansen’.  

https://youtu.be/ClGIoWVjDDI 
 
Wat nodig? Groot vel papier, papieren kleefband, potloden 
of wasco’ s en een rustig muziekstukje. 

Een deugddoende rug 
massage voor elkaar via het 
‘weerbericht’! 
 
 
  

https://youtu.be/T99rFJu33MI?list=PL6zQJe7X5GQ79RpPN-
xmY7E4AIVODHwvV 
 
Juf Chantal doet voor. 
 
 
 

Dans er samen op 
los met jouw 
mama. 
Of bereid een 
dansje voor en laat 
deze nadien aan je 
mama zien.  

 

Leer een pittige kleuterdans aan van juf Chantal en smijt je in 
haar ‘moves’ (zie link hieronder)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mIpLtehT9cQ&feature= 
youtu.be&list=PL6zQJe7X5GQ79RpPN-xmY7E4AIVODHwvV 
 
Ook de jongste kleuters worden niet vergeten in de 
kleuterdans (zie link hieronder) 
https://www.youtube.com/watch?v=6rY3URvadqg&feature= 
youtu.be&list=PL6zQJe7X5GQ79RpPN-xmY7E4AIVODHwvV 
 

Tijd om mama te 
verwennen! Ga samen 
met papa of mama 
aan de slag en maak 
zelf heerlijk 
sinaasappelsap 
Wedden dat het 
smaakt na een 
sportieve activiteit? 

 
Wat nodig? Enkele 
sinaasappelen, fruitpers, glas of 
schenkkan.  
En persen maar! 
 
 
Je kunt je glas ook leuk 
versieren met een rietje…  
 
 
 

Heb je een eigen idee om een lekker drankje te maken? Dit 
mag ook zeker en vast. 
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