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Woensdag 22 april 2020     Klimmen 
 
 

• Challenge van de dag 

Speel met meester Jelle en meester Sjohn minigolf. Kun jij het beter?   
 

https://youtu.be/8tFZAgR5NXc?list=PLxPM1B1IkRjspVZA8vD6eEwvWgC9utL8R 

 
• Groep 1 & 2 

Juf Noortje heeft weer iets leuks voor je, klik maar gauw en doe mee!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pe-
K4WqVCTY&list=PLxPM1B1IkRjsKHPEvX9U185U0mdvlEnI8&index=12 

 
• Groep 3 & 4 

Kijk eens hoe juf Noortje door de keuken klimt! Kun jij dat ook? 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5ruYqWzkPSo&list=PLxPM1B1IkRjsKHPEvX9U185U0mdvlEnI8&i
ndex=13&t=1s 

 
• Groep 5 & 6 

Opdracht: De ontknoping  
  
Benodigdheden:   

• Bolletje wol of touw. 

• Bevestigingspunten om het ‘touw’ doorheen te krijgen. Een stevige tafel werkt goed. 
 

Speluitleg:   

• Dit spel kun je alleen, maar ook met je mama, papa, broertje of zusje spelen. 

• Maak een knoop om je pols (knoop zo dat het touw fijn zit en je dit later weer makkelijk los 
kunt maken)  

• Laat mama, papa, broertje of zusje het touw ergens doorheen rijgen.  

• Knoop het andere uit einde aan iets of iemand vast 

• Probeer nu maar eens uit te knoop te komen.  
 

Ook leuk om te proberen: 

• Maak een knoop om je enkel (knoop zo dat het touw fijn zit en je dit later weer gemakkelijk los 
kunt maken) en probeer op dezelfde manier als hierboven uit de knoop te komen. 
 

Zie dit filmpje voor een voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=LXKEYHPNvEk&t=51s 
 
Meer knopen leren maken? Kijk hier voor voorbeelden en uitleg van handige knopen:  
 

https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/doen/het-scheepvaartmuseum-ligt-voor-pampus/aan-de-bak-
met-de-kinderen/in-touw-met-maritieme-steken-en-knopen 
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• Groep 7 & 8 

Opdracht: ‘Het spinnenweb’, klauteren met Juf Lisan door het ‘spinnenweb’ 

Benodigdheden:   

• Bolletje wol, touw e.d. 

• Bevestigingspunten om het ‘touw’ te bevestigen 
 
Materiaal geschikt voor de uitdagingen: 

• Knuffels (speelgoed) 

• Timer op de telefoon/tablet of die van de oven. Je 
kunt ook gebruiken: een kookwekker, stopwatch e.d. 
(vraag een volwassene of broer/zus om hulp)  
 

Speluitleg:   
Maak zelf of met hulp van een volwassene een spinnenweb. Het leuke is dat je het ‘spinnenweb’ op 
verschillende manieren kunt maken. Zo kun je grote gaten en kleine gaten maken. En je kunt een 
spinnenweb laag op de grond maken maar ook hoog. Of allebei; dus horizontaal en verticaal.  
Probeer het maar eens!  Als je spinnenweb klaar is kun je: 
 

• Klauteren door het ‘spinnenweb’. Klauteren betekent dat je over, onder of tussen het touw 
door kunt bewegen. Probeer hierbij in balans te blijven en gebruik hierbij je handen en voeten.  

• Probeer eens door het spinnenweb te klauteren zonder het touw aan te raken. 
 

Ook leuk om te proberen: 

• Maak een laag spinnenweb (horizontaal zoals een bord op het tafel zet) en probeer op 
handen en voeten met je buik in de lucht (als een echte spin) je te verplaatsen door het 
spinnenweb.  
- Makkelijker maken: doe dit met je buik naar de grond (zoals een hondje). 

 

• Leg knuffels of iets anders op de grond in het spinnenweb of juist net buiten het spinnenweb. 
Ga alle ‘knuffels’ verzamelen. ‘’Een echte spin zit meestal in het in het midden van de 
spinnenweb en als er een vliegje in komt, gaat de spin het vliegje gelijk pakken’’.  

• Leg over het touw op een aantal plekken een klein stukje touw of iets anders wat kan blijven 
hangen en ga, net als bij de knuffels, deze spullen verzamelen. 

• Durf jij zonder te kijken door het spinnenweb heen te kruipen? Pak een theedoek of iets 
anders waar je niet doorheen kunt kijken en probeer dit maar eens. 

• Tijd challenge: Maak een start en finish en probeer daar zo snel mogelijk te komen. Vraag 
iemand om je tijd bij te houden.  

 
Meer knopen leren maken? Kijk hier voor voorbeelden en uitleg van handige knopen:  
 

https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/doen/het-scheepvaartmuseum-ligt-voor-pampus/aan-de-bak-
met-de-kinderen/in-touw-met-maritieme-steken-en-knopen 
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