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Inleiding 
 
Pietengym in een nieuw en modern jasje, met de Seppo pieten game. Passend bij de 
belevingswereld van basisschoolkind anno 2022. Een digitale game geheel in 
sinterklaas thema met beweegopdrachten in real-life. Toepasbaar in een gymles (45 
minuten) in de gymzaal of het speellokaal.  
 
Tijdens deze game proberen de kinderen in kleine groepjes een pietendiploma te 
verdienen door alle vaardigheden van de trainings pieten te voltooien. Bij elke 
beweegopdracht krijgen de kinderen een stukje van het digitale pietendiploma in de 
game. Wanneer de kinderen alle beweegopdrachten weten te voltooien, ontvangen 
ze uiteraard hun pietendiploma ook in het echt.   
 
Deze pieten game is geschikt voor kinderen uit groep 1 t/m 6 van het 
basisonderwijs en is door maximaal 40 kinderen tegelijkertijd te spelen. Waarbij 
kinderen uit groep 7 en 8 kunnen worden ingezet als begeleiders. 
  



info@sportfryslan.nl 
sportfryslan.nl 

3 

Benodigdheden 
 
Voor een goede uitvoering van de Pietengame zijn de volgende benodigdheden 
noodzakelijk: 
 

• Gymzaal of speellokaal met materiaal (zie uitwerking beweegopdrachten) 
• 10 ingelogde (zie kopje inloggen) Chromebooks of iPads met WIFI verbinding 

(afhankelijk van de groepsgrootte) 
• 10 Leerlingen uit groep 7-8 als ‘trainings pieten’ ter ondersteuning 
• Naambordjes beweegopdrachten (zie bijlage) 
• Pietendiploma’s (optioneel) (zie bijlage) 
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Organisatie 
 
De Pietengame wordt gespeeld in groepjes van 3-4 leerlingen. Elk groepje heeft een 
eigen iPad of Chromebook met WIFI verbinding en mag zijn eigen groepsnaam 
verzinnen bij het inloggen van de game (zie kopje ‘Inloggen’).  
 
De Pietengame bestaat uit 10 verschillende beweegopdrachten, die in de game met 
behulp van instructievideo’s  worden uitgelegd. Daarnaast worden de 
beweegopdrachten ook begeleidt door de leerlingen uit groep 7-8 (trainings pieten).  
Deze 10 beweegopdrachten dienen voor de start van de game klaargezet te worden 
in de gymzaal of kleuterspeelzaal. De opstelling en benodigde materialen van de 
beweegopdrachten staan uitgewerkt in het kopje ‘beweegopdrachten’.  
De namen van de beweegopdrachten in de game op de iPad/Chromebook, dienen 
overeen te komen met de namen bij de onderdelen in de gymzaal of speellokaal. 
Leg hiervoor de naambordjes met de namen van de beweegopdrachten bij de juiste 
onderdelen neer.  
TIP: plak ze met plakband eventueel op een pion, zodat ze duidelijk te zien zijn.  
 
Zodra de groepjes zijn ingelogd en de game gestart hebben, mogen de groepjes zelf 
kiezen in welke volgorde ze de beweegopdrachten willen doen. Uiteraard is het 
hierbij slim om steeds de beweegopdrachten te kiezen die vrij zijn, zodat men niet 
hoeft te wachten. 
 
Elke keer wanneer een groepje een beweegopdracht heeft voltooid, dient het 
groepje in de game aan te klikken, hoeveel beweegopdrachten ze tot dan toe 
gedaan hebben.  
Stel een groepje heeft bijv. zojuist zijn 2e beweegopdracht voltooid, dan moeten ze 
nummer 2 in de game aanklikken, 3e opdracht voltooid is nummer 3 aanklikken etc. 
Dit zorgt er namelijk voor dat de groepjes steeds het juiste stukje pietendiploma 
verdienen!  
 
Elk onderdeel duurt ongeveer 3-4 minuten om te voltooien. De groepjes zullen dan 
ook ongeveer 30 a 40 minuten nodig hebben om alle beweegopdrachten te 
voltooien. Zodra dit is gelukt, krijgen de leerlingen in de game bericht dat ze de 
game hebben voltooid en hun verdiende pietendiploma bij de juf of meester kunnen 
ophalen.  
TIP: print de pietendiploma’s van te voren alvast uit en noteer alle namen, zodat 
men gelijk de pietendiploma’s kan uitdelen. 
 
Tijd over? Kies dan met je groepje nog een onderdeel naar keuze. Denk wel om de 
pietjes die nog aan het trainen zijn. 
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Inloggen 
 
Hieronder een eenvoudig stappenplan om in te loggen in de Seppo Pietengame. Let 
op: om in te kunnen loggen en de game te kunnen laden en spelen is een WIFI-
verbinding nodig! 

 

In de onderstaande stappen kan men lezen hoe je als leerkracht ter voorbereiding 
op de les, de iPads/Chromebooks van de leerlingen klaar kan zetten om in te loggen 
in game.  

Volg hiervoor de stappen 1 t/m 3. De leerlingen kunnen dan na een korte 
introductie, gelijk inloggen met een eigen groepsnaam en beginnen met spelen.  

 

Gebruik eventueel introductievideo uit de mail ter introductie de game, laat deze 
bijvoorbeeld voor vertrek naar de gymzaal of speellokaal eerst in de klas zien op het 
digibord.  

 

Stap 1. 

Open de internetbrowser op het toestel en ga naar play.seppo.io  

 

 

Stap 2.  

Zet rechtsboven de taalinstellingen op het 
inlogscherm op ‘Nederlands’ 
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Stap 3. 

Log in als ‘speler’ op het inlogscherm van 
de webapp met de toegestuurde pincode. 

 

 

 

 

 

Stap 4. 

Vul vervolgens je eigen gekozen 
groepsnaam in 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 5. 

Seppo creëert nu met je gekozen 
groepsnaam een unieke spelerscode*. 
Laat de leerlingen deze spelerscode 
ergens opschrijven!  

 

Stap 6. 

Kies bij een eventuele melding over 
locatie gebruik de optie ‘bij gebruik van 
app’ om te kunnen navigeren in de game. 
Geef daarnaast ook toegang tot je 
camera, microfoon en fotobibliotheek.  

 

Stap 7. 

Klik op ‘door naar het spel’, de game 
wordt nu geladen en men kan beginnen met spelen! 
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*Help ik ben per ongeluk uitgelogd! 

Per ongeluk uitgelogd? Geen paniek, herhaal bovenstaande stappen en log opnieuw 
in met de spelers code die je had opgeschreven. Je kan nu weer verder speler!  
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Organisatietekening gymzaal editie 
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Organisatietekening speellokaal editie 
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Beweegopdrachten gymzaal editie 
De uitgewerkte beweegopdrachten hieronder kunnen ook uitgeprint en gebruikt 
worden als leskaarten voor de leerlingen uit groep 7-8 (trainings pieten), ter 
ondersteuning voor de begeleiding van de onderdelen.  
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Klimpiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier klimmen over de verschillende ‘daken’ en klimmen allemaal 
twee keer over het hele klimparcours.  
 
De leerlingen starten bij de eerste turnbank, lopen schuin omhoog, over de 
turnkast, over de volgende turnbank naar het klimrek. Klimmen omhoog (zelf kiezen 
hoe hoog), klimmen zijwaarts en klimmen weer naar beneden en springen op de 
mat.  
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 1 Klimrek  
• 1 Turnkast 
• 2 Turnbanken  
• 1 Turnmat 

 
Optioneel 
Bij gebruik van gymvaria toestellen kan er ook gebruik worden gemaakt van 
combiframes en bank bladen in plaats van de turnkasten en turnbanken. 
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Pakjespiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier pakjes mikken in de schoorsteen en moeten allemaal minstens 
vier pakjes (pittenzakken) in de schoorstenen (korf en kast) mikken.  
 
De leerlingen proberen al staand vanaf de turnbank te mikken.  
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 1 Korf  
• 1 Turnkast 
• 16 Pittenzakjes (pakjes)  
• 1 Turnbank  

 
Optioneel 
In plaats van pittenzakjes kan er ook met echte pakjes gegooid worden.  
In plaats van de turnkast, kan er ook 1 korf gebruikt worden. 
In plaats van een turnbank kan er ook vanaf een turnmat worden gegooid.  
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Stunt(el)piet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier springen over de verschillende ‘daken’ en moeten allemaal vier 
keer over het hele springparcours. 
 
De leerlingen beginnen met een korte aanloop en springen m.b.v de springplank op 
of over de turnbok, springen door naar de opgerolde lange mat en springen dan 
door naar de kastkop. Leerlingen mogen zelf kiezen hoe ze het parcours willen 
afleggen.  
 
Organisatietekening  

 

 
Materiaal 

• 1 Springplank 
• 1 Turnbok 
• 1 Lange mat 
• 1 Kastkop  
• 3 Turnmatten 

 
Optioneel 
In plaats van een turnbok en lange mat kunnen ook 
turnkasten/turnblokken/trapezoiden of andere verhogingen gebruikt worden. 
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Balanceerpiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier balanceren over alle ‘puntdaken’ met een jute zak vol cadeaus 
en moeten allemaal twee keer over het balansparcour zonder te vallen voltooien.  
 
De leerlingen starten hier bij de evenwichtsbalk, lopen hier over heen, lopen over de 
blokken en touw en over de rekstok op de grond. Gebruik eventueel badminton of 
korfbalpalen (antennes op het dak) als steunpunten. 
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 1 Evenwichtsbalk 
• 1 Klimtouw 
• 2 Rekstok 
• 2 Blokken 
• 2 Badminton of korfbalpalen   
• Jute zakken en cadeaus  

 
Optioneel 
In plaats van een evenwichtsbalk kan ook turnbank gebruikt worden.  
Geen palen ter beschikking, zet dan de opstelling dichter bij de muur, zodat 
kinderen deze kunnen gebruiken als steunpunt.  
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Kunstjespiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier kunstjes doen voor tijdens de intocht van Sinterklaas en moeten 
allemaal minstens twee kunstje laten zien aan de ‘trainings piet’ (leerling groep 7-8).  
 
De leerlingen bedenken zelf een leuk kunstje op de dikke mat. Dit mag alleen maar 
mag ook samen.  
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 1 Dikke mat 
• Acrogym voorbeelden (zie bijlage) 

 
Optioneel 
Leg eventueel een aantal acrogymnastiek voorbeelden neer, ter inspiratie. 
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Strooipiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier pepernoten strooien en moeten allemaal minstens een 
pepernoot (tennisbal) in de ‘handen’ (pionnen) van de kinderen mikken.  
 
De leerlingen proberen vanaf een turnmat de tennisballen in de pionnen te mikken. 
De pionnen staan hierbij tussen een muur en turnbank geklemd.  
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 1 Turnmat 
• 1 Turnbank 
• 16 (tennis)ballen 
• 8 pionnen  

 
Optioneel 
In plaats van een turnbank kan ook een ander manier gevonden worden om de 
pionnen vast te klemmen. Er kan ook voor gekozen worden om een pion door een 
leerling vast te laten houden. 
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Paardenpiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier paardrijden met paard van Sinterklaas en moeten allemaal vier 
keer met hun paard over het springparcours. 
 
De leerlingen starten met een stok (het paard) tussen hun benen bij de start pion en 
rennen over de hordes (pionnen met touwtje er op) en slalommen tussen de china 
heads door. 
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 4 Stokken 
• 9 Pionnen 
• 4 Touwtjes  
• 4 china heads of kleine pionnen 

 
Optioneel 
In plaats van hordes met touwtjes kunnen er ook multi-pionnen met stokken worden 
gebruikt.  
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Roetveegpiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier door de schoorsteen te kruipen en moeten allemaal twee keer 
door de schoorsteen heen kruipen/klimmen.  
 
De leerlingen starten voor de schoorsteen op de grond, kruipen onder de turnmat 
door, klimmen omhoog in het klimrek, klimmen opzij en klimmen weer naar 
beneden.  
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 1 Klimrek  
• 2 Turnmatten 
• 2 touwtjes of toverkoord  

 
Optioneel 
Bij 1 klimrek in de gymzaal, kan deze opdracht naast de ‘Klimpiet’ opdracht worden 
gedaan. 
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Hoofdpiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier stoomboot varen en moeten allemaal naar de overkant zien te 
komen. 
 
De leerlingen starten in de hoepel en moeten met het hondje (veerboot) naar de 
andere hoepel zonder het water te raken. Dit doen ze door zich vooruit te trekken 
met het bevestigde trektouw op de muur.  
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 1 Hondje 
• 1 Trektouw 
• 1 Verbindingspunt op de muur (netspanner, klimrek, etc) 
• 2 hoepels  

 
Optioneel 
In plaats van een hondje kan ook een mattenwagen of onderste gedeelte van een 
turnkast of combiframe met wielen worden gebruikt. Wanneer er geen rijdende 
voorwerpen in de zaal zijn, kan er ook een handdoek gebruikt worden, waar je op 
zit/staat en gesleept kan worden. 
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Zwaaipiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier zwaaien aan de ‘takken’ van de bomen.  
 
De leerlingen moeten allemaal al zwaaiend een cadeautje klemmend tussen hun 
benen in de hoepel mikken.  
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 1 Paar ringen  
• 1 Korf 
• 1 Dekplank 

 
Optioneel 
In plaats van een dekplank kan ook een turnmat of andere startplaats worden 
gebruikt. 
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Beweegopdrachten speellokaal editie  
De uitgewerkte beweegopdrachten hieronder kunnen ook uitgeprint en gebruikt 
worden als leskaarten voor de leerlingen uit groep 7-8 (trainings pieten), ter 
ondersteuning voor de begeleiding van de onderdelen.  
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Klimpiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier klimmen over de verschillende ‘daken’ en klimmen samen een 
keer over het hele klimparcours.  
 
De leerlingen starten bij de kast, klimmen op de kast, lopen over de turnbank naar 
het klimrek. Klimmen omhoog (zelf kiezen hoe hoog), klimmen zijwaarts en 
klimmen weer naar beneden en springen op de mat.  
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 1 Wand klimrek 
• 1 Kast 
• 1 Turnbank 
• 1 Turnmat 

 
Optioneel 
Wanneer er geen wand klimrek aanwezig is, kan er ook gebruik worden gemaakt van 
een klimtoren. 
In plaats van een turnbank kan er ook een bankblad of loopplank worden gebruikt. 
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Pakjespiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier pakjes mikken in de schoorsteen en moeten allemaal minstens 
vier pakjes (pittenzakken) in de schoorsteen (korf) te mikken.  
 
De leerlingen proberen al staand vanaf de bank de pittenzakken in de korf te 
mikken.  
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 1 Korf  
• 16 Pittenzakjes (pakjes) 
• 1 Turnbank 

 
Optioneel 
In plaats van pittenzakjes kunnen er ook echte pakjes gebruikt worden. 
In plaats van een turnbank kan er ook vanaf een turnmat worden gegooid. In plaats 
van een korf kan  
er ook een bak/emmer of hoepel gebruikt worden. 
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Stunt(el)piet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier springen over de verschillende ‘daken’ en moeten allemaal 
minstens vier keer over het hele springparcours. 
 
De leerlingen beginnen met een korte aanloop en gaan over de bobbelbaan.  
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 2 Kastdelen  
• 2 Blokken  
• 1 Turnmat  

 
Optioneel 
In plaats van kastdelen kunnen ook banken of andere verhogingen worden gebruikt 
voor de bobbelbaan. 
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Balanceerpiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier balanceren over alle ‘puntdaken’ met een jute zak vol cadeaus 
en moeten allemaal twee keer over het balansparcour. De pieten mogen indien 
nodig elkaar helpen met beethouden.  
 
De leerlingen starten hier bij de blokken, lopen over de evenwichtsbalk, over de 
stapstenen en over de turnbank.  
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 1 Turnbank  
• 1 Evenwichtsbalk 
• 1 Set stapstenen  
• 4 Blokken 
• Jute zakken en cadeaus  

 
Optioneel 
In plaats van een bank kan ook een touw, plank of tape op de grond worden 
gebruikt. 
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Kunstjespiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier kunstjes doen voor tijdens de intocht van Sinterklaas en moeten 
allemaal twee kunstjes laten zien. 
 
De leerlingen bedenken zelf een leuk kunstje op de dikke mat. Dit mag alleen maar 
mag ook samen.  
 
Organisatietekening  

 

 
Materiaal 

• 1 Turnmat 
• 1 Acrogymnastiek voorbeelden (zie bijlage) 

 
Optioneel 
Leg eventueel een aantal acrogymnastiek voorbeelden neer, ter inspiratie. 
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Stroeipiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier pepernoten strooien en moeten allemaal minstens een 
pepernoot (tennisbal) in de ‘handen’ (pionnen) van de kinderen mikken.  
 
De leerlingen proberen vanaf een turnmat de tennisballen in de pionnen te mikken. 
Net zolang tot iedereen een tennisbal raak heeft gegooid. De pionnen staan hierbij 
tussen een muur en turnbank geklemd.  
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 1 Turnmat 
• 1 Turnbank 
• 16 (tennis)ballen 
• 8 pionnen  

 
Optioneel 
In plaats van een turnbank kan ook een ander manier gevonden worden om de 
pionnen vast te klemmen. 
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Paardenpiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier paardrijden met paard van Sinterklaas en moeten allemaal vier 
keer met hun paard over het springparcours (ritmisch springen). 
 
De leerlingen starten met een stok (het paard) tussen hun benen en rennen over de 
hordes (pionnen met stokken) en slalommen tussen de china heads terug. 
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 4 stokken 
• 8 multi-pionnen 
• 4 china heads of pionnen 

 
Optioneel 
In plaats van multi-pionnen met stokken, kunnen ook gewone pionnen met touwtjes 
er op worden gebruikt als hordes.  
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Roetveegpiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier door de schoorsteen te kruipen en moeten allemaal twee keer 
door de schoorsteen heen kruipen/klimmen.  
 
De leerlingen starten voor de schoorsteen op de grond, kruipen onder de turnmat 
door, klimmen omhoog in het klimrek, klimmen opzij en glijden met de glijbaan 
naar beneden.  
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 1 Wand klimrek 
• 2 Turnbanken 
• 1 Glijbaan 
• 3 Turnmatten 
• 2 Touwtjes  

 
Optioneel 
Bij 1 klimrek in de speelzaal, kan deze opdracht naast de ‘Klimpiet’ opdracht 
worden gedaan. 
Bij een speelzaal zonder klimrek kan er ook een klimtoren worden gebruikt.  
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Hoofdpiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
De pieten leren hier stoomboot varen en moeten allemaal naar de overkant zien te 
komen. 
 
De leerlingen starten in de hoepel en moeten om de beurt met het kleed 
(stoomboot) naar de andere hoepel zonder het water te raken. Dit doen ze door zich 
vooruit te trekken met het bevestigde trektouw.  
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 1 Trektouw 
• 1 Verbindingspunt op de muur of zwaar object (netspanner, klimrek, 

klimtoren etc) 
• 1 Jute zak of ander kleed (bij afwezigheid van een rijdend toestel) 

 
Optioneel 
In plaats van een kleed kan ook een mattenwagen of het onderste gedeelte van een 
turnkast of combiframe met wielen worden gebruikt.  
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Zwaaipiet 
 
Beschrijving beweegopdracht 
Dobbel om de beurt allemaal een keer met de dobbelsteen en draai het kaartje om 
met het bijbehorende cijfer. Doe daarna de Piet op het kaartje na.  
 
Organisatietekening  

 

 

Materiaal 
• 1 Dobbelsteen  
• Kaartjes (zie bijlage)  

 
Optioneel 
In plaats van een grote dobbelsteen, kan er ook met een gewone dobbelsteen in een 
hoepel worden gedobbeld.  
 
 


