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BEWEGEN, SPELEN EN SPORTEN 
Kinderen bewegen, spelen en sporten 
van nature graag. Dat is maar goed 
ook, want bewegen is essentieel voor 
de ontwikkeling van jonge kinderen. 
Ze krijgen ‘aan den lijve’ grip op hun 
omgeving en ontdekken al bewegend hun eigen mogelijkheden en beperkingen, ook in 
vergelijking met anderen. Kinderen communiceren door lichaamstaal en bewegingsspel. 
Deze themanieuwsbrief gaat over wat wij op De Vink doen aan bewegen, spelen en sport. 
 
 
GYMLESSEN VAN MEESTER MATTHIJS 
In deze nieuwsbrief zal ik een stukje vertellen over de gymlessen bij ons op school. Ik ben 
Matthijs Ferguson, voor de kinderen meester Matthijs, en ik geef sinds december 2012 gymles 
op de Vink. Daarnaast werk ik ook nog op een andere basisschool in Voorschoten, de 
Emmaus. 
 
Gymmen, sporten, bewegen moeten vooral leuk zijn. De kinderen 
komen bij mij 2x per week in de gymles om verschillende activiteiten 
te doen. Ik vind het verder erg belangrijk, naast het plezier en veel 
bewegen, dat de kinderen op hun eigen niveau sporten/bewegen. De 
gymles en beweegsituaties zijn dan ook zo ingericht dat iedereen dat 
kan doen.  
Ik probeer een veilige onderwijsleersituatie te creëren waarbij 
iedereen kan bewegen op zijn/haar eigen niveau.  
 
Gymles heet met een duur woord bewegingsonderwijs. Er moet ook 
wat geleerd worden. Dat kan op bewegingsgebied, maar zeker ook op 
sociale vaardigheden, samenwerken, winst/verlies, omgaan met 
materialen en anderen. Kortom, de kinderen leren een hoop. 
We oefenen vaardigheden als handstand, touwklimmen, ringzwaaien, tipsalto, radslag, 
verspringen, balanceren, stuiten, gooien/vangen. Deze vaardigheden sluiten we na een 3-
lessenreeks af met een beoordeling. Die beoordelingen staan op het rapport onder het kopje 
‘vaardigheid’.  
Maar ook doen we aan jongleren, klimmen in de klimwand, saltostoelen en nog veel meer.  
Tikspellen, ziekenhuistrefbal, jagerbal, chaosdoelenspel, bunkertrefbal en James Bondspel 
doen we ook. En verder werken we ook in circuit- en samenwerklessen. 
 
De alom bekende piepjestest (een conditietest waarbij we kijken hoever de leerlingen kunnen 
lopen, uiteraard met begeleiding van mij als meester) is berucht, maar veel leerlingen vinden 
het toch erg leuk. Daarbij maken ze zich vaak druk om niks, want…. Je beweegt op je eigen 
niveau, als je maar je best doet. 
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De sfeer tijdens de gymles moet goed zijn: respectvol naar elkaar, samenwerken, actief 
meedoen en plezier in bewegen. Ook als je het minder leuk vindt, spannend of eng, altijd is er 
ruimte om te bewegen. 
 
Tot zover in het kort de gymles over De Vink. De kinderen zullen ongetwijfeld nog meer 
vertellen. Als u ergens vragen over heeft, dan ben ik altijd beschikbaar om deze te 
beantwoorden. Graag zelfs. 
 
Sportieve groet, 
(Meester) Matthijs 
 
 
SPORTDAGEN – staan ze al in uw agenda? 
Door het jaar heen worden er sportdagen georganiseerd voor de scholen. Meestal vinden die 
sportdagen plaats onder schooltijd, soms ook buiten schooltijd op de woensdagmiddag.  
  
Handbaltoernooi - woensdagmiddag 26 september, groep 5 en 6 
Frans trefbaltoernooi - maandag 5 november, groep 7  
Hoefijzertrefbaltoernooi - dinsdag 12 februari, groep 8  
Lijnbaltoernooi - vrijdag 15 maart, groep 7  
Sportdag - dinsdag 9 april, groep 8  
Schoolvoetbaltoernooi - woensdagmiddag 8 mei, groep 5 en 6 
Schoolvoetbaltoernooi - woensdagmiddag 15 mei, groep 7 en 8  
Schoolsportdag - dinsdag 18 juni, groep 5 en 6   
 
 
BEWEGEND LEREN 
Het integreren van fysieke activiteiten en leertaken, bijvoorbeeld springen terwijl je bezig 
bent met automatiserings- en herhalingsopdrachten, lijkt een positieve invloed te hebben op 
het leren van basisschoolleerlingen. Onderzoek naar het effect van fysiek actieve reken- en 
taallessen laat zien dat basisschoolleerlingen direct na deze lessen meer gericht zijn op hun 
taak en dat hun reken- en spellingsvaardigheden verbeteren. Door bewegen vinden acute en 
structurele veranderingen plaats in de hersenstructuur. Deze hebben een positief effect op de 
executieve cognitieve functies van een kind (zoals planning, besluitvorming en bijsturing van 
gedrag) en – vermoedelijk – ook op diens aandacht en concentratie. 
 
Bewegend leren op De Vink 
Al geruime tijd organiseren de leerkrachten op De Vink bewegend-leeractiviteiten om de 
motivatie, betrokkenheid en de leereffecten bij taal, rekenen en de zaakvakken te vergroten. 
U heeft vast weleens foto’s voorbij zien komen via Social Schools: bewegend leren in de klas 
via het digibord, maar ook bewegend-leeractiviteiten buiten met speelmaterialen. Opeens is 
het leren van de tafels of het aanleren van een lastige spellingregel een stuk interessanter.  
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Tafel estafette 
Als voorbereiding op het tafeldiploma oefenden de kinderen van groep 7 nog even met de 
tafel van 11 en 12. Zij speelden het spel Tafel estafette. Om de beurt rende één kind uit het 
groepje naar de overkant en schreef de volgende tafelsom met stoepkrijt op het schoolplein. 
Hiermee gingen ze door tot de hele tafel op het schoolplein geschreven stond. Lekker 
bewegen en ook nog eens de tafels oefenen, goed bezig groep 7! 
 

   
 
 
BEWEGEN BIJ KLEUTERS 
Kleuters bewegen graag, binnen en buiten! In de klas worden in de kring muzieklessen en 
versjes met beweging gedaan.  
De kleuters krijgen nog meer beweging tijdens de gymles in hun eigen gymzaal. Er wordt 
gebruikgemaakt van kleine materialen: pittenzakken, hoepels, blokken en ballen. Ook groot 
materiaal kan worden ingezet: klimrek, kippenladder, kast en glijbaan of de springplank.  
We geven spelles, meestal rond een thema. De les bestaat uit een inleiding, zangspel of 
wedstrijd en wordt afgesloten met een rustig spelletje.  
Buiten spelen de kleuters op het onderbouwplein. We hebben een stuk kunstgras en struiken 
rondom een groot klim- en klauterrek voorzien van glijbaan en buis en palen. Verder hebben 
we een voetbalveld waar een zachte bal en een goal met een scoreboard worden gebruikt.  
De kleuters kunnen rondrijden op verschillende soorten fietsen en driewielers. Ook zijn er 
duw- en trekkarren. We bieden de materialen afwisselend aan, zoals verstelbare loopklossen, 
paardentuigjes, planken, hoepels en banden. Daarmee kunnen de kinderen fantasie- en 
rollenspellen spelen.   
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ENERGIZERS – het ideale bewegingstussendoortje 
Na lang stilzitten is het wel weer lekker om te bewegen. Via het digibord hebben we toegang 
tot allerlei bewegingsfilmpjes voor een korte en intensieve workout of energizer.  Daarna 
kunnen de kinderen zich beter concentreren en hebben ze weer energie. Voor de groepen 3 
tot en met 8 hebben we een account voor het programma Fit & Vaardig op school.  
 
 
SCHAATSEN IN DE HERFSTVAKANTIE 
In de herfstvakantie worden in de Schaatshal Leiden voor kinderen van 
6 tot en met 14 jaar weer schaatslessen georganiseerd.  
 
Meer informatie is te vinden op www.schaatshalleiden.nl. 
 
 
 
BOEKENTIPS OVER BUITENSPELEN EN SPORTEN 

Het complete Ketnet speelplaatsboek – Sarah Devos  
Honderd ideeën om je te vermaken op het schoolplein. De tips zijn op een 
overzichtelijke manier onderverdeeld in: klassiekers, tikken & verstoppen, 
krijt, met de bal, weerspelletjes, rustige spelletjes en met z’n allen. 
Daartussen tien tussendoortjes waar je power van krijgt, tien snelle 1-
minuut-spelletjes en tien manieren om tot rust te komen tijdens de pauze.  
 
 

Het wildste boek voor buiten: buitendoeboek voor jongens en meiden – 
Floortje Zwigtman 
Buiten spelen saai? Lees dan hoe je badzout van bloemen maakt, een 
zombie-aanval organiseert in het park of speurt naar dieren. Bevat talloze 
uitgewerkte ideeën, spelregels, een quiz en nog meer doe-avonturen.  
 
Na al dat buitenspelen en bewegen, is het heerlijk om binnen in een boek te duiken. Er zijn 
zowel verhalen als informatieve boeken die over sporten en bewegen gaan. In de bibliotheek 
hebben de verhalende boeken het genre-etiket Sport gekregen.  
  

                      

http://www.schaatshalleiden.nl/

