Hé jij daar,
Wat leuk dat je aan de slag gaat met het Breda Actief Vakantie Doeboek!
Omdat deze vakantie toch een beetje anders is dan andere vakanties, hebben wij
spelletjes en puzzels voor jullie bij elkaar gezocht. Als je iets wil doen in de
vakantie, maar je weet niet wat, blader dan eens dit sportieve boekje door. Zo hoef
je je niet te vervelen!
Bij elk spelletje of puzzel is er beschreven hoe het moet. Zo kun je lekker zelf (met
misschien soms wat hulp van papa/mama) aan de slag.
Ben je nog op zoek naar spelletjes die ja alleen of met z’n tweeën kan doen? De
sportcoaches van Breda Actief maakten al 2 bundels vol afwisselende spellen. Kijk
hiervoor op www.breda-actief.nl/coronactief.
Heel veel plezier met het Vakantie Doeboek en we hopen jullie allemaal snel
weer te zien!
Veel sportieve groetjes van Breda Actief
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SPORT ALFABET
Je kan verschillende spellen doen met het sport alfabet. Bijvoorbeeld:
- Spel je naam en zoek de letters in het alfabet, voor de opdrachten uit die bij
de letters staan
- Verzin een woord voor een ander en laat hem/ haar dit woord maken door
bij iedere letter de bijbehorende opdracht uit te voeren
- Beweeg een woord, je vader/moeder, broertje/zusje moet raden welk woord
jij uitbeeld.
Je mag natuurlijk ook het hele alfabet uitvoeren!
A

Arm draaien

Probeer een minuut lang met gestrekte armen
rondjes te draaien. Moeilijker maken door in beide
handen iets zwaars te pakken.

B

Balanceer

Balanceer op 1 been, is het te makkelijk? Zoek dan
iets op waardoor het moeilijker wordt.

C

Circus

Vraag aan je moeder, vader, broer of zusje of zij
samen met jou een acrogym oefening gaat
bedenken.

D

Dansen

Bedenk en maak je eigen dansje.

E

Elleboog planken

Probeer 30 seconden te planken, steun op je
ellebogen.

F

Flessenvoetbal

Vul twee flessen met water, daag iemand uit en
speel een partij. Wanneer hij omvalt mag je hem
rechtop zetten. Ga door tot 1 fles leeg is, de ander
heeft dan gewonnen.

G

Gooien

Vraag of iemand wil mee doen en ga lekker samen
overgooien, is het te makkelijk? Vergroot dan de
afstand of verander het materiaal.

H

Hooghouden

Probeer zo vaak mogelijk hoog te houden, dit kan
met van alles zijn.

I

In de mand

Kies een mand in huis, pak opgerolde sokken en
kijk hoeveel je in de mand kan gooien. Maak het
jezelf niet te makkelijk.
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J

Jongleren

Begin met twee en wie weet lukt het met drie,
probeer zo lang mogelijk te jongleren.

K

Koprol

Maak op 3 bedden een koprol

L

Lopen

Probeer 10 minuten of langer te gaan wandelen.
Vraag aan ouders, broer of zus of ze mee gaan.

M

Mikken

Kies een doel uit en een voorwerp, en mikken maar.

N

Negenentwintig sit ups

Probeer 29 sit ups te doen. Kan je er meer? Laat
maar zien dan.

O

Ondersteboven

Ga ondersteboven staan of hangen. Ben zo creatief
mogelijk.

P

Push ups

Je gaat kijken hoeveel push ups jij kan binnen een
minuut. Is het moeilijk doe het dan vanaf je knieën

Q

Quick feet

Ook hier een minuut de tijd om je voeten zo snel
mogelijk breed, small, breed en weer small te zetten
hoe vaak lukt het jou?

R

Rups

Ga op je buik liggen en beweeg als een rups naar
voren.

S

Swish

Doe 20 seconden de swish

T

Touwspringen

Heb je een touw perfect heb je deze niet, doe net
alsof je die hebt en ga touwtjespringen. Kijk maar
hoe lang je dit vol kan houden.

U

Uithoudingsvermogen

Hoe vaak kan jij de trap op en af rennen binnen een
minuut?
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V

Vliegtuig vouwen

Vouw van een papier een vliegtuig, hoe ver komt jou
vliegtuig? Leuk is het om een wedstrijdje te doen
met iemand. Welke komt dan het verst.

W

Wc rol stapelen

Hoeveel wc rollen kan jij stapelen in 1 hand?

X

X step

X step is een danspasje, rechtsvoor, linksvoor,
rechtsachter en linksachter. Kan jij nog meer
danspasjes?

Y

Yoga

Verzin minimaal 1 yoga pose, daag anderen uit om
deze ook te proberen. Misschien ken jij meer yoga
poses?

Z

Zeester springen

Spring in de lucht en doe je handen en voeten uit
elkaar zodat je een zeester bent. Hoe vaak kan je dit
in 1 minuut?
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DOOLHOF
Kan jij de weg vinden naar de basket? Scoor samen een fantastisch punt.

8

Kan jij de weg vinden naar de doel? Scoor samen een fantastisch punt.
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MOPPEN EN RAADSELS
WAT IS DE FAVORIETE SPORT VAN SCHAPEN?
Antwoord: Béééééédminton

HOE KUN JE EEN BAL ZO GOOIEN DAT HIJ VANZELF BIJ JE TERUGKOMT?
DE BAL ZIT NERGENS AAN VAST, STUITERT NERGENS TEGENAAN EN ER
IS NIEMAND ANDERS IN DE BUURT?
Antwoord: Je gooit de bal omhoog

WAT KUN JE SERVEREN MAAR NOOIT ETEN?
Antwoord: een tennisbal

WELKE THEE DRINKEN VOETBALLERS?
Antwoord: Penalthee

WELKE SPORT IS SUPER VIES?
Antwoord: Gadverdammen

WAAROM VALLEN DUIKERS ACHTERWAARTS HET WATER IN?
Antwoord: Als ze vooruit zouden vallen, vallen ze in de boot.

IK WIL GRAAG EEN SPORT DOEN. BITTERBAL LIJKT ME LEUK!

Twee vrienden waren op survival in de jungle toen ze plotseling een tijger in de
gaten kregen. Eén van de twee vrienden opent zijn rugzak en haalde een paar
hippe sportschoenen tevoorschijn en begon ze aan te trekken. Zijn vriend keek
hem lachend aan en zei: ‘Denk je nou echt dat je sneller kunt lopen dan die
tijger?!’ “Ik hoef niet sneller te lopen dan die tijger’ antwoordde hij. ‘Ik hoef
alleen sneller te rennen dan jij!’
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KLEURPLAAT

11

12

13
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DAAG JE SPORTCOACH UIT!
De sportcoaches van Breda actief zijn de laatste tijd druk bezig geweest om leuke
uitdagingen voor jullie te organiseren. Nu willen we de rollen graag eens
omdraaien. Dat betekent dus dat JIJ een sportcoach van Breda actief kan uitdagen
om een bepaalde challenge te doen. Hieronder lees je hoe dit in zijn werk gaat.

STAP 1: CHALLENGE
Verzin zelf een leuke challenge die je een sportcoach van Breda Actief wil laten
doen. Dit kan zijn: een voetbal hooghouden, een dansje doen, een basketbal door
de basket gooien of een sprint in een bepaalde tijd afleggen. Misschien kun je wel
een leuk kunstje of trucje? Ben creatief en verzin iets leuks!

STAP 2: WIE DAAG JE UIT?
Als je een leuke challenge verzonnen hebt dan moet je gaan bedenken wie je gaat
uitdagen. Misschien ken je een sportcoach van Breda actief van je gymlessen of
uit de wijk en wil je die graag uitdagen?
Als je geen voorkeur hebt voor wie je uitdaagt dan is dat geen probleem. Als je dit
in stap 3 duidelijk laat weten, dan zorgen wij dat er een sportcoach jouw challenge
op gaat pakken.

STAP 3: FILMEN OF FOTO
Je gaat je challenge filmen (of indien mogelijk mag het ook een foto zijn). Zorg dat
het duidelijk in beeld is. Vermeld eerst je naam, vermeld dan wie je uitdaagt (als je
niemand noemt dan zorgen wij voor een sportcoach), vervolgens doe je de
challenge.

STAP 4: SOCIAL MEDIA
Nu is je filmpje klaar, dan mag je de uitdaging op Facebook of Instagram plaatsen.
Het is belangrijk dat je de #bredaactief gebruikt, dan komt het bij ons terecht. Wij
zullen dan je challenge zo snel mogelijk beantwoorden, en ook online zetten.
Succes!
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VERBIND DE PUNTJES
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17
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NONOGRAM
Een nonogram is een Japanse beeldpuzzel waarbij een verborgen afbeelding
gevonden moet worden. Deze afbeelding kan gevormd worden door de vakjes van
een rechthoekig rooster zwart te kleuren, rekening houdend met de reeks getallen
die voor elke rij en elke kolom van het rooster wordt opgegeven. Deze getallen
geven aan hoeveel opeenvolgende zwarte vakjes er op die rij of kolom staan. Als de
opgave bijvoorbeeld de getallenreeks 4 8 3 aangeeft, betekent dit dat de rij of
kolom bestaat uit reeksen van vier, acht en drie opeenvolgende zwarte vakjes, in
die volgorde, en dat er minstens één leeg vakje staat tussen elk van deze
opeenvolgende reeksen.

VOORBEELD

De getallen boven de puzzel geven aan hoeveel aaneengesloten zwarte vakjes in de
kolom onder elk getal te vinden zijn. De getallen links van de puzzel geven aan
hoeveel aaneengesloten zwarte vakjes op de regel rechts van elk getal te vinden
zijn.
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BINGO
SPELUITLEG 1 - 2 SPELERS
-

Print de pagina bingokaarten 1 uit
Print de pagina bingoplaatjes en knip de plaatjes uit.
Kies een bingokaart.
Stop de plaatjes in een kom, bakje of pan en doe er eventueel een theedoek
overheen.
De jongste speler mag beginnen.
Pak een kaartje uit de kom/bak/pan.
Staat deze op je bingokaart? Leg hem er dan op.
Staat deze niet op je bingokaart? Leg het plaatje dan terug.
Wie heeft als eerste een volle kaart?

SPELUITLEG 3 - 4 SPELERS
-

Print de pagina bingokaarten 1 en bingokaarten 2 één keer uit
Print de pagina bingoplaatjes twee keer.
Knip de plaatjes uit.
Kies een bingokaart.
Stop de plaatjes in een kom, bakje of pan en doe er eventueel een theedoek
overheen.
De jongste speler mag beginnen.
Pak een kaartje uit de kom/bak/pan.
Staat deze op je bingokaart? Leg hem er dan op.
Staat deze niet op je bingokaart? Leg het plaatje dan terug.
Wie heeft als eerste een volle kaart?

VARIATIE
-

Leg je bingokaart op tafel.
Laat iemand de plaatjes door het huis verspreiden.
Start op het afgesproken signaal met zoeken naar de plaatjes van jouw
bingokaart.
Breng het plaatje steeds naar de tafel waar de bingokaart ligt.
Wie heeft als eerste een volle kaart?
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Bingokaarten 1 (1-2 spelers)

25

Bingokaarten 2 (3-4 spelers)

26

Bingo plaatjes
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QUIZ
THEMA: SPORT EN BEWEGEN
1. Welke sport wordt ook wel de “moeder der sporten” genoemd?
a. Voetbal
b. Hockey
c. Atletiek
d. Zwemmen
2. Welke sport beoefent Ireen Wüst?
a. Wielrennen
b. Schaatsen
c. Zeilen
d. Turnen
3. Welke sport staat centraal bij het Zwarte Crossfestival?
a. Autosport
b. Motorsport
c. Mountainbiken
4. Wat is het oudste tennistoernooi ter wereld?
a. Wimbledon
b. Australian Open
c. Roland Garros
d. US Open
5. Uit hoeveel veldspelers bestaat een rugbyteam?
a. 10
b. 11
c. 15
d. 16
6. Welke van deze sporten wordt niet op ijs gespeeld?
a. Bobsleeën
b. Curling
c. Shorttrack
d. Lacrosse
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7. Je kunt maximaal 300 punten scoren in een bowling game.
a. Waar
b. Niet waar
8. Hoeveel procent van de 4-11 jarige beweegt voldoende?
a. 25%
b. 45%
c. 55%
d. 75%
9. Welke voetbalclub heeft het grootste voetbalstadion van Nederland?
a. NAC
b. Feyenoord
c. PSV
d. Ajax
10. Hoe worden de kegels bij het bowlen genoemd?
a. Kegels
b. Pins
c. Pucks
d. Staven

29

THEMA: GEZONDHEID EN VOEDING
1. Wortels zijn goed voor je ogen?
a. Niet waar, dan moet je veel wortels eten
b. Waar, heb je ooit een konijn met een bril gezien
c. Waar, in wortels zitten stoffen die goed voor je ogen zijn
2. Je moet 1,5 liter per dag drinken
a. Waar, het is belangrijk om 1,5 liter vocht binnen te krijgen
b. Niet waar, alleen als je sport die dag
c. Niet waar, je moet alleen al 2 liter water per dag drinken, dus veel
meer
3. Welke vetten zijn ongezond
a. Onverzadigde vetten
b. Verzadigde vetten
4. Is een boterham met kaas gezonder dan een tosti kaas?
a. Niet waar, het bevat evenveel calorieën
b. Waar, door het verwarmen van de boterham komen er meer vetten
vrij
5. Wat is de schijf van vijf
a. Een schijf met gezonde voedingsmiddelen
b. Vijf stappen om te sporten
c. Vijf stappen om te gaan eten
d. Vijf stappen om te spelen
6. Hoeveel stuks fruit moet je minimaal per dag eten?
a. 4
b. 3
c. 1
d. 2
7. Hoe donkerder het brood hoe gezonder
a. Niet waar
b. Waar
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8. Waarom is een goed ontbijt belangrijk?
a. Een ontbijt is niet belangrijk, je kunt deze maaltijd overslaan
b. Het ontbijt zorgt ervoor dat we ons goed kunnen concentreren op
school
c. Omdat het lekker is
9. Is een glas sinaasappelsap even gezond als een sinaasappel?
a. Waar, het is dezelfde vrucht
b. Niet waar, in een glas sinaasappelsap zitten net zoveel
suikerklontjes als in een glas cola
10. Hoeveel moeten kinderen per dag bewegen?
a. 15 minuten
b. 30 minuten
c. 1 uur
d. 2 uur

31

DANCE MASTERMIND
WAT HEB JE NODIG
-

Pen
Papier
Muziek
Stopwatch

Dit spel speel je met 2 personen of meer.

UITLEG
-

-

-

Daag iemand uit! Bijvoorbeeld: broer/zus, ouders, buren of
klasgenoot/vriendin via skype
Bekijk kort het Dance Mastermind filmpje van sportcoach Lynn via
https://youtu.be/GfEmzwEuprU
Beide personen leren de 10 danspasjes van het filmpje aan
(ieder pasje duurt 4 tellen) of verzin samen 10 nieuwe danspasjes;
Persoon 1 schrijft 4 van die 10 danspasjes achter elkaar op papier, dat is de
code (de ander mag dit natuurlijk niet zien)
Zet de stopwatch aan
Persoon 2 kiest 4 van die 10 danspasjes en danst deze pasjes achter elkaar
Persoon 1 kijkt of de 4 danspasjes kloppen die persoon 2 uitvoert. Daarbij
kijkt hij/zij bij iedere danspas (totaal dus 4) naar het volgende:
o Staat het danspasje op de juiste plaats in de code
o Zit het danspasje in de code maar op een andere plek
o Zit het danspasje helemaal niet in de code
Daarna kan indien nodig persoon 2 de danspasjes in een andere volgorde
dansen en/of andere pasjes van de in totaal 10 danspasjes toevoegen aan
de code
Persoon 1 checkt weer of de uitgevoerde code klopt of nog niet
Dit blijf je herhalen tot persoon 2 de code helemaal gekraakt heeft en dan
stop je de stopwatch
Daarna wisselen de rollen van persoon 1 en persoon 2 om. Wie heeft er aan
het einde de code het snelst kunnen kraken?
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MAKKELIJKER MAKEN
-

Minder danspasjes. Bijvoorbeeld 8 danspasjes in plaats van 10
Makkelijkere danspasjes
i.p.v. danspasjes bijvoorbeeld dagelijkse bewegingen, zoals: slok drinken
pakken, deur opendoen, sokken aan doen of bepaalde lichaamsdelen
aanraken etc.

MOEILIJKER MAKEN
-

Meer dan 10 danspasjes bedenken
Danspasjes moeilijker maken
Maak de te kraken code langer
Speel het spel met meerdere personen. Eén iemand bedenkt de code en de
andere proberen de code zo snel mogelijk te kraken. Wie lukt het om als
eerst de code te kraken.
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WOORDZOEKER

34
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SPORT WEETJES
Wist je dat…
… één op de drie jongeren wel eens een selfie heeft gemaakt tijdens het sporten?
Dit wordt een healthie genoemd.
… tijdens het sporten een geluksstofje vrijkomt waar je blij van wordt? Dit stofje
heet dopamine.
… meisjes liever sporten in de ochtend terwijl jongens liever sporten in de avond?
… 50 procent van de sporters soms een ongezonde snack eet direct na een workout?
… een meisje makkelijker vet verbrandt in haar bovenlichaam?
… Nederlandse jongeren per dag gemiddeld 138 minuten lichamelijk actief zijn?
… de gele en rode kaart bij voetbal pas op een groot toernooi gebruikt werden
tijdens het WK in 1970?
… de voetballer Gary Lineker in 18 jaar professioneel voetbal geen enkele gele of
rode kaart kreeg?
… de atleet Aladar Gerevich als enige op 6 verschillende Olympische Spelen een
gouden medaille won?
… Wimbledon het oudste tennistoernooi ter wereld is?
… de sport judo in het Japans “zachte weg” is?
… drie strikes achter elkaar bij bowlen een ‘turkey’ wordt genoemd?
… de gemeente Vlieland als enige gemeente in Nederland geen voetbalvereniging
heeft?
… het Olympische vuur als eerst in Amsterdam brandde?
… de sport onderwaterhockey werd uitgevonden door duikers die in de winter aan
hun conditie wilde werken?
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MEDAILLE KNUTSELEN
Nu er geen wedstrijden zijn waarbij je een echte medaille kunt winnen, gaan we er
nu een zelf maken!

WAT HEB JE NODIG:
-

Materiaal waar je de medaille van kunt maken (denk aan
karton/papier/deksel van een pot).
Schaar
Touw/lint
Pritt stift/lijm/plakband
Materiaal om jouw medaille te versieren (denk aan verf, gekleurd papier,
crepe papier etc.).

Als je alle spullen verzameld hebt begin je met een cirkel maken van jouw gekozen
materiaal. Je kunt deze zo groot maken als je zelf wilt natuurlijk.
Als dit is gelukt is het de bedoeling dat er een gaatje wordt gemaakt aan de
bovenkant van de cirkel. Hier komt later het touw/lint doorheen, zodat je hem ook
echt om kunt doen.
Nu is het aan jou om te kiezen hoe jij wilt dat je medaille eruit komt te zien. Je
kunt hem schilderen, er mooie versieringen op plakken of op tekenen. Hieronder
zie je enkele voorbeelden, maar laat vooral ook jouw eigen creativiteit erop los.
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CRAZY 88
Je hebt precies 88 minuten om zo veel mogelijk opdrachten van deze kaart uit te
voeren (zie ook de volgende bladzijdes). Elke opdracht die gelukt is kruis je af in
het vakje achter de opdracht. Wanneer je materiaal niet kunt vinden wees dan
creatief in vervangend materiaal.

1

Spring 10 keer zo hoog als
je kunt



2

Ga limbo dansen



3
4

Blijf 20 tellen op 1 been
staan
Maak een toren van 1 meter
hoog met diverse spullen



Ga 20 tellen planken



6

Houd 10 keer een bal hoog



7

Maak een hinkelbaan



8

Blaas een ballon op tot hij
knapt



9

Maak 10 kikkersprongen



10
11
12
13

14

15

16

18



5

Maak een handstand tegen
de muur
Huppel een rondje door de
tuin
Vouw een vliegtuigje en
gooi deze zo ver mogelijk
weg
Zoek een levend beestje en
zet deze op een veilige plek
neer
Probeer vanaf de andere
kant de bal op de
stoeprand te mikken, zodat
deze weer terug stuitert
Zet meerdere lege flessen
neer en probeer deze omver
te bowlen
Gooi een steentje in een
knikkerpotje vanaf 2 meter
afstand(maak desnoods
een potje in het zand)

17



19
20
21









23

Dans de kabouterdans



24

Spring over een slootje




26
27
28
29

30




Huppel 15 keer achteruit

25





22





Versier je fiets en ga een
rondje fietsen
Pak een lepel en leg hier
een aardappel/tennisbal
op en loop een zo groot
mogelijk rondje
Zoek minimaal 10
verschillende blaadjes (van
verschillende
kleuren/bomen)
Maak een speurtocht of
volg een speurtocht
Doe het dansje hoofd,
schouders, knie en teen 3
keer van hoofd tot en met
puntje van je neus
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Zoek iemand die je iets
kunt leren (kan van alles
zijn)
Zoek iets wat typisch uit
jouw woonplaats is
Voer een goede daad uit
waarbij je iemand helpt
Loop op handen en voeten
van lantaarnpaal naar
lantaarnpaal
Klim in een boom
Draai 10 rondjes om een bal
en probeer hem hierna te
scoren in een doel
Probeer zo hoog mogelijk te
springen
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Lak je nagels
Bedenk met alle letters van
je naam een sport
beweging en voer deze uit
Spring over 5 verschillende
dingen heen
Maak een piramide
Maak een
stoepkrijttekening van
jezelf
Zeg het alfabet
achterstevoren
Pak 2 voorwerpen waar je
op kunt staan en speel de
vloer is lava naar de andere
kant van de tuin
Verzamel 4 schoenen in
verschillende maten
Nummer elk blaadje van
een rol wc papier
Vind een stoel waar je niet
op kan zitten
Spel je naam en ren steeds
naar een voorwerp dat met
die letter begint
Maak een treintje van
minimaal 6 knuffels
Zoek iets wat drijft en laat
het varen op water
Verzamel 8 gele spullen
Speel een potje Jeu de
boules met stenen
Kruip onder 5 verschillende
dingen door
Ga minimaal 10 seconde
ergens aan hangen
Glijd ergens vanaf
Maak 3 koprollen achter
elkaar
Spring 5 x over een
schommel heen
Klim op iets dat hoger is
dan jijzelf bent
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55
56
57
58
59

60


61



62

Blijf minimaal 10 seconde
ergens op steunen
Zoek iets van afval en gooi
dit weg
Duikel ergens overheen
(Rekstok/Stang)
Maak een zandkasteeltje
Spring 10 keer omhoog en
raak in de lucht met je
handen je voeten aan
Stuiter 10 keer met een bal
op de grond en vang deze
weer op
Gooi 3 keer met een bal
tegen een boom en vang
deze dan weer op
Ren 2 rondjes om je huis
heen. Kun je dit niet, dan
raak 2 keer alle hoeken van
je huis aan
Speel een bal 15x achter
tegen de muur zonder te
stuiteren
Gooi met een paar sokken
in een emmer van 1, 2 en 3
meter afstand
Zoek minimaal 10 stokjes
en maak hier een nestje
van
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64

Lees de krant van vandaag



65

Zoek iets om samen met
iemand anders minimaal 5
keer mee over te kunnen
gooien





66

Zoek een mooie steen





67



68



69



70



71




Probeer zo ver mogelijk te
springen
Zoek stokken en maak
hiermee je eigen naam
Doe alsof je door een finish
rent
Maak 3 radslagen achter
elkaar
Maak een slinger van 20
schoenen aan elkaar
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Loop op handen en voeten
langs een
hondenuitlaatplek
Schrijf met kleren je naam
op de grond
Maak een mummie van wc
papier
Doe je favoriete
sportmoment na
Doe 10 push ups
Doe op 3 verschillende
voorwerpen 10
wisselsprongen
Raak 8 verschillende
voorwerpen aan van hout
Balanceer over een laag
muurtje
Zing een liedje door een
(zelfgemaakte) microfoon
Dans het liedje ‘bewegen is
gezond’ van kinderen voor
kinderen
Wat is je huisnummer?
Hinkel of spring dit aantal
op je plaats
Rijd een stukje op een
paard
Ren 10 rondjes om een
boom
















85

Dans de macarena
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Zoek een paaltje om op te
staan en blijf 15 seconde
staan op 1 been
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Hinkel 15 keer achteruit
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20x touwtje springen



40

ANTWOORDEN
NIET AL STIEKEM SPIEKEN HÉ?!

41

ZOEK DE VERSCHILLEN

42

VERBIND DE PUNTJES

43

NONOGRAM

44

QUIZ
Sport en bewegen
1. C
2. B
3. B
4. A
5. C
6. D
7. A
8. C
9. D
10. B
Gezondheid en voeding
1. C
2. A
3. B
4. A
5. A
6. D
7. B
8. B
9. B
10. C

WOORDZOEKER
Huisdieren
Zomer in je bol
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