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Maak 2 groepen. 
Elke groep vormt een 

lange leerlingensliert. Op 
signaal van de leerkracht 
gaat de voorste leerling 

achteraan aansluiten. 

Loop eens een 
keer met de hele 

school of samen met 
een andere groep.

Krijg van je leerkracht 
na iedere ronde een 
sticker/stempel op je 

voorhoofd/hand.

Wat is jouw 
lievelingskleur? 

Kijk om je heen en 
welke voorwerpen 
zie je allemaal in 

die kleur? 

Schrijf hier:

Schrijf hier:

Schrijf hier:
Maak 2 groepen 

van de klas. De ene 
groep rent het rondje 

de ene kant op en 
de andere groep de 

andere kant op!

Stippel met kleine 
pionnetjes of stoepkrijt 
een kleine route uit op 
het speelplein die de 
kinderen gaan lopen/

rennen.

Start met het The Daily 
Mile lied in de klas en ga 

daarna naar buiten! 

KIJK OP YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=GrRnVRgsHLo&list=PL8J7LY2FUKoBua_3TdPSTSoKWvZTnluVo&index=7


STAP 1
Vul de 3 lege bingovakjes in met leuke opdrachten/challenges die passen bij 
The Daily Mile. Voorbeelden zie

STAP 2
Bingokaart vol? Stuur hem vóór 10 juni op naar

STAP3
Woensdag 29 juni maken we de 3 winnaars bekend door middel van een jury.

STAP 4
Ben jij één van de winnaars dan win je één supernova! Én jouw challenges worden 
samen met de andere 2 winnaars samengevoegd als dé nieuwe bingokaart voor 
het nieuwe schooljaar en verspreid over The Daily Mile scholen in Nederland!

We geven 3 supernova’s weg! Deze speeltoestellen 
stimuleren de fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele 
en creatieve ontwikkeling van kinderen.* 
Bekijk hier

DE SPELREGELS

JIJ DOET TOCH OOK MEE?

VUL DE LEGE BINGOVAKJES IN EN 
WIN 1 VAN DE 3 SUPERNOVA’S 
GEMAAKT VAN DUURZAAM MATERIAAL. 

TOOLS - THE DAILY MILE

SUPERNOVA IN ACTIE

* De winactie bevat ook de installatiekosten. De supernova heeft minimaal een val 
 dempende ondergrond nodig van gras. Mocht dit niet kunnen dan denken we  
 uiteraard graag mee in de keuze voor een ander element.

https://thedailymile.nl/tools/
https://www.youtube.com/watch?v=555DrQW7Kts
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