
 

‘‘Ontworpen door de kinderburgemeester & kinderambassadeurs  
van Zwijndrecht en Heerjansdam. 

Voor en door kinderen!’’

Verzin een leuk 
parcours en 

 doe deze samen 
met je familie

Ren 3X van 
boven in huis 
helemaal naar 

beneden en 
verzin een leuke 

beloning

Doe in je tuin (of 
buiten) je 

favoriete sport 
een paar keer 

per week

Eet 100 gram 
groente of 
spinazie

Ren en doe elke 
deur open en 

dicht in het huis 
(zachtjes a.u.b.)

Ren 5 minuten 
achter elkaar

Spring op elk 
bed in huis 1 X

Eet 3 uur lang 
alleen gezond

Doe 20 X een 
kikkersprong

Doe 5-10 
minuten aan  

yoga

Kijk hoeveel 
calorieën er 

zitten in iets wat 
je eet

Maak een eigen 
estafette

Maak een 
gezond ontbijtje 
voor je mama, 

papa of iemand 
anders

Doe 5 minuten 
hele gekke 

danspasjes op 
je favoriete 

muziek liedje

Teken een lijn 
op de tegels met 
stoepkrijt en test 
je behendigheid

Deel je lekkerste 
gezondste 

recept

Gebruik je 
telefoon 2 uur 

voor het slapen 
niet en 2 uur niet 

als je wakker 
bent

Maak een 
kunstwerk van 

fruit 

Kies een 
sportieve 

activiteit samen  
met een vriend(in) 
met een prijs voor 

de winnaar

Eet 1 dag geen 
snoep of 
koekjes

DOE MEE AAN ALLE GEZONDE CHALLENGES EN WIN 
(check de spelregels op de achterkant)

JOGG BINGO



De spelregels
Haal een volle bingokaart door alle gezonde en actieve challenges te doen. Je 

kunt de bingo thuis spelen met je broertje, zusje, vader of je moeder maar 
bijvoorbeeld ook met een vriendje, vriendinnetje, buurjongen, buurmeisje of 

met de hele klas op school. 

Win een prijs voor jezelf en voor je hele klas! 
Als je een challenge hebt gedaan, kras je het bijbehorende vakje door. Is de 
hele kaart vol en heb je bingo? Stuur dan snel een foto van je bingokaart + 

minimaal 3 actiefoto's van uitgevoerde challenges naar 
contact@toppiecoach.nl. Vergeet niet je naam, klas en school te vermelden. 

 
Ben je de eerste met een volle bingokaart? Dan win je een prijs! Maar je klas 
kan ook winnen. Heeft jouw klas de meeste ingezonden bingo kaarten? Dan 

wint de hele klas een prijs.

Sophie Merel LunaOlivia Aren
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