
 

 

 

 

Doordat we de komende tijd nog even niet naar school kunnen, bieden wij jullie elke week een 

nieuwe challenge aan! Wij dagen jullie uit om zo veel mogelijk van deze challenges te voltooien, dus 

doe je best! Deze week staat het thema ‘Bring Sally up, bring Sally down’ centraal. Een thema 

waarbij we gaan zien of jij op muziek onze challenge kunt volbrengen!  
 

 

 

 

 

  

BRING SALLY UP, BRING SALLY DOWN – VOORTGEZET ONDERWIJS 
 
 

 

Omdat thuis zitten natuurlijk niet het leukste en actiefste is wat je kunt doen, dagen we jullie deze week uit 

om een aantal onderdelen van onze ‘Bring Sally up, Bring Sally down challenge’ na te doen! Op de volgende 

pagina staan verschillende opdrachten die je zo lang mogelijk vol moet houden. Probeer ze eens uit en kijk 

hoe ver je komt! Wij dagen jullie uit! 
 

 



 

 

Materiaal 

1 Verhoogd vlak; stoel, bak of iets dergelijks 

1 Telefoon of laptop (met speaker) 

 

Opdracht 

1. Zet het verhoogd vlak stevig neer en test of het sterk genoeg is 

2. Zet het nummer Moby - Flower op 

3. Bij Bring Sally Up spring je op het verhoogde vlak 

4. Bij Bring Sally Down stap je er weer vanaf 

5. Bij Bring Sally Down spring je over de rugleuning heen en ren je terug naar het 

beginpunt 

6. Doe dit zo lang als het lukt, of totdat het liedje voorbij is. SUCCES! 

 
Bekijk hier het videovoorbeeld.  

 

 

 

 

Materiaal 

Een vlakke grond 

1 Telefoon of laptop (met speaker) 

 

Opdracht 

1. Sta stevig klaar en zet het nummer Moby – Flower op 

2. Bij ‘Bring Sally up’ ga je omhoog 

3. Bij ‘Bring Sally down’ squat je omlaag (hou dit vast!) 

4. Doe dit zo lang als het lukt, of totdat het liedje voorbij is. SUCCES! 

5. Extra: maak jumpsquats in plaats van normale squats om het jezelf moeilijker te maken 

 

Bekijk hier het videovoorbeeld.  

 

SQUATS 

SPRINGEN         PUSH-UPS 

BRING SALLY UP, BRING SALLY DOWN CHALLENGE 

Materiaal 

Een vlakke grond (eventueel een matje) 

1 Telefoon of laptop (met speaker) 

 

Opdracht 

1. Begin in ligsteun zodat je klaar bent voor push-ups 

2. Zet het nummer Moby - Flower op 

3. Bij Bring Sally Up druk je jezelf omhoog 

4. Bij Bring Sally Down ga je naar beneden (hou dit vast!) 

5. Doe dit zo lang als het lukt, of totdat het liedje voorbij is. SUCCES! 

 
Bekijk hier het videovoorbeeld.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JfDbjMLEy70
https://www.youtube.com/watch?v=iBk-EcaNZZU
https://www.youtube.com/watch?v=thP5uoSHns4

