
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

Wat leuk dat jullie meedoen met de Winter Thuisspelen! We gaan 10 olympische 

winter sporten doen. Gewoon bij jou thuis! Door mee te doen kan jij supergave 

prijzen winnen voor jouw school! De hoofdprijs is een sportief uitje met school! Maar 

er zijn nog meer prijzen te winnen voor jouw school! 

Daarnaast kan je meedoen met de actiefoto wedstrijd waarmee je kans maakt op een 

stoere stuntstep van Bronsport! 

Hoe werkt het? 

Vanaf maandag 4 januari posten wij 2 weken lang iedere ochtend, iedere werkdag 

een opdracht op ons YouTube kanaal.   

Na iedere opdracht schrijf je jouw score ergens op zodat je na alle opdrachten jouw 

scores in één keer kan doorgeven. Je hebt tot donderdag 21 januari de tijd om jouw 

scores in te vullen op het online scoreformulier via: https://www.sportservice-

ede.nl/winter-thuis-spelen_2021/  

Om mee te doen met de actiefoto wedstrijd maak je een mooie actiefoto van 1 van 

de opdrachten en plaats die, met #winterthuisspelen, op Instagram of Facebook. Tag 

Sportservice Ede (@sportserviceede) in je bericht en maak kans op die stoere 

stuntstep! De mooiste foto wint! 

Uiterlijk 26 januari maken wij de winnaars bekent. De hoofdprijs wordt op de 

winnende school uitgereikt. De winnaar van de actiefoto wedstrijd krijgt de prijs 

persoonlijk uitgereikt. 

De volgende filmpjes worden op ons YouTube kanaal geplaatst: 

Opening met meester Jorik, te zien vanaf 4 januari 
https://youtu.be/g9LIMyvKNIs 

Opdrachten 

1. Schaatsen met juf Minke, te zien vanaf 4 januari 
https://youtu.be/Iav5RTckTy4  

 

2. Curling met meester Arne, te zien vanaf 5 januari 
https://youtu.be/5qfUTqlKMsM 

 

3. Biathlon met meester Stefan, te zien vanaf 6 januari 
https://youtu.be/HbcSgwDVZsQ  

 

4. Ijshockey met meester Michiel, te zien vanaf 7 januari 
https://youtu.be/7Fcv4-_wpw4  

 

5. Kunstschaatsen met juf Daphne, te zien vanaf 8 januari 
https://youtu.be/40lKrbgA-QI  
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6. Snowboarden: met juf Sanne, te zien vanaf 11 januari 

https://youtu.be/O4n0-Hf2ApE  

 

7. Skiën met meester Ryan, te zien vanaf 12 januari 
https://youtu.be/7i4zpHfO01M  

 

8. Bergklimmen met meester Manuel, te zien vanaf 13 januari 
https://youtu.be/FkmgjOLuwKQ  

 

9. Schansspringen met juf Jeanne, te zien vanaf 14 januari 
https://youtu.be/O1qTFdvXoec  

 

10. Bobslee met meester Mahmut, te zien vanaf 15 januari 
https://youtu.be/Mh4N1puLhiY  

 

Afsluiting met meester Bram, te zien vanaf 15 januari 
https://youtu.be/SReZPznRxmQ  

 

LET OP: 

• Als sportservice Ede het idee heeft dat de scores niet kloppen kunnen wij om 

bewijs vragen. 

• Er moeten ten miste 20 kinderen van jouw school meedoen om kans te maken 

op een prijs voor jouw school. (Dit geld niet voor de actiefoto wedstrijd.) 

• Door mee te doen met de actiefoto wedstrijd geef je ons de bevoegdheid om 

de foto ook via onze sociale mediakanalen te re-posten. 

• Om te kunnen winnen in de actiefoto wedstrijd moet je ook meedoen met alle 

10 de opdrachten en jouw scores inleveren.  

 

Heel veel succes en plezier! 

Met sportieve groet, 

Alle gymjuffen en gymmeesters van Gymonderwijs de Vallei 
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