
Minuutje
het spel®

Hét educatieve en praktische
gezondheidsspel voor kinderen 

Samen bewegen, leren & ontdekken



Minuutje
het spel®

Specificaties 

 

Thema’s

Voeding, sport, bewegen,

leefstijl en gezondheid.

Leeftijd

8 t/m 12 jaar

Aantal deelnemers

4 t/m 20 kinderen

Aantal teams

2 t/m 5 teams

Benodigde tijd

15 t/m 45 minuten

Spelinhoud

Ruim 500 unieke

opdrachten, handige tips

en leuke weetjes.

Attributen

Levensgroot speelveld, 

dobbelstenen,

zandloper, spelboek,

speelkaarten, houtjes en

jongleerballen.

Breng kinderen in beweging

Professionals in het (beweeg)onderwijs  
kunnen Minuutje het spel eenvoudig toevoegen 
aan hun huidige activiteiten, als verantwoord 
tussendoortje. Het is leerzaam, leuk en daar-
naast ook erg gemakkelijk in te zetten binnen 
het basisonderwijs, de BSO, de kinderopvang 
en tijdens (buitenschoolse) activiteiten. 

Kinderen bewegen meer, zitten minder en  
het spel vraagt geen beeldschermtijd of  
voorbereiding.

Minuutje het spel is een eenmalige  
aanschaf per locatie en wordt als kant en 
klaar programma geleverd.

Voor alle kinderen van 8 t/m 12 jaar

Minuutje het spel is een levensgroot en  
interactief teamspel. Geschikt als gezond 
en verantwoord tussendoortje op elke  
basisschool, op elk moment van de dag.  
Daag kinderen uit en laat ze spelenderwijs 
en met plezier leren over de thema’s  
Voeding, Sport, Bewegen, Leefstijl en  
Gezondheid.

• Oneindig veel mogelijkheden met  
ruim 500 opdrachten, attributen en  
spelvarianten

• Minuutje het spel test de kennis,  
creativiteit en motorische vaardigheden 
van kinderen

• Elk Minuutje biedt een nieuwe uitdaging 
voor een gezonde leefstijl

• Ontwikkel 21ste-eeuwse vaardigheden 
van kinderen zoals ‘samenwerken’,  
‘creatief denken’ en ‘problemen oplossen’

• Met  Minuutje het spel kunnen kinderen 
zelfstandig aan de slag. Minuutje
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Nieuwsgierig?  

Neem contact met ons op voor een demonstratie via 
info@minuutjehetspel.nl

Kijk voor meer informatie, prijzen en bestellen op

www.minuutjehetspel.nl

Minuutje het spel is een product ontwikkeld 

door PrimairO, in samenwerking met  

professionals werkzaam in het beweeg- en 

sportonderwijs. Onze missie is kinderen op een 

verantwoorde manier in beweging te brengen 

en hen spelenderwijs bewust te maken van  

een gezonde leefstijl. 

Wij bieden het onderwijs een preventieve en 

laagdrempelige aanpak voor alle kinderen. 

Minuutje het spel is praktisch en een kant en 

klare oplossing voor het (beweeg) onderwijs.

Minuutje
het spel®


