
Kids Reporters: Verslag sportdag tussenbouw/ bovenbouw 

  

~ Actieve dag ~ Iedereen mag meedoen ~ De leraren helpen je ~ Iedereen moet het fijn 

hebben ~ Je kunt jezelf zijn ~ Er doen meerdere scholen mee aan de Koningsspelen ~ Je 

kunt je energie kwijt ~ Pasapas! ~ Heb vooral lol! ~ 

Lewis: “De sportdag was bij de Genneper Parken, waardoor er genoeg ruimte is voor het uitvoeren van 

verschillende sporten. Wat ik jammer vond is dat we af en toe te weinig tijd hadden voor een sport waardoor 

we de opdrachten niet helemaal konden uitvoeren. De sporten die gegeven werden waren leuk en vernieuwend 

want deze keer gingen we ook tennissen en dat doe ik normaal niet zo vaak.” 

Rital: “Ik vond de sportdag heel leuk want we konden veel rennen en we mochten onszelf zijn. Een pluspunt van 

de sportdag vind ik dat je op zo’n dag kennis kunt maken met nieuwe sporten!” 

Merel: “De sportdag is leuk omdat er veel verschillende sporten klaargezet zijn en het vaak een verrassing is 

welke sporten we die dag allemaal gaan doen.” 

Guusje: “Soms is het jammer dat je stap-voor-stap de sport moet uitvoeren als je eigenlijk de spelregels al kent. 

Het dansen van de ‘Pasapas’ vond ik het leukst.” 

Isis: “Een pluspunt van de sportdag vind ik dat iedereen die dag zichzelf kan zijn. Het is fijn dat we tijdens de 

sportdag sporten doen die iedereen kan leren en dat er rekening wordt gehouden met wat iedereen leuk zou 

kunnen vinden; want er zit altijd wel iets tussen wat aanspreekt. Doordat de omgeving van de Genneper Parken 

heel groot is, zit er soms veel tijd in het wisselen en lopen naar de volgende sport. Ik vind het heel goed dat we 

op school een sportdag hebben want dan blijf je lekker fit!” 

Vragenrondje Stan (vakleerkracht gym): 
Wat vind jij van de sportdag? 
“Ik vind het de leukste dag van het jaar!” 
Welke sport vind jij het leukst? 
“Ik vind Crossfit het leukst omdat ik sterker wil worden en daarna 
helemaal gesloopt ben; ik doe het dan ook 3x per week!” 
Wat vind jij het leukst aan sporten? 
“Het geeft voldoening.” 

 
Vragenrondje dansjuf:  
Wat vind jij van de sportdag? 

“Ik vind het goed dat er een sportdag is want zo komen kinderen meer in beweging.” 
Welke sport vind jij het leukst? 
“Dansen, omdat ik daar ook juf van ben geworden en deze sport doe ik ook zelf!” 


