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1 Muziekkwartier 

TITEL:  Feest! (Carnaval, verjaardag) Materiaal: Een trommel of lege doos per persoon.  

Variatie: met 1 stok. Een klokkenspel of kalimba. 

Rustige activiteit:  

Neus, óf Olleke bolleke, óf Zo gaat de molen óf de favoriet van de jarige 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel:  

Klappen óf Oermelodie óf een bekend verjaardagslied. 

Doe klapvariaties met veel humor: ‘toet’ op je neus, ‘boem’ op je buik, ‘tingeling’ aan je oorlel, … 

Variatie: De jarige mag aangeven welke klapvariaties er worden gedaan. 

 Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Klappen óf Oermelodie Kies met elkaar groot-motorische beweegvariaties.  

Zing de tekst en de geluiden die bij de bewegingen passen.  

óf Vrij dansen op muziek uit de spotifylijst ‘Muziekkwartier stapmuziek’.  

Themaspel  Spelmateriaal: Een trommel of lege doos per persoon. Variatie: met 1 stok. 

 

Neus: Carnaval:Geef elk kind die dat wil een beetje rode schmink op de neus bij het zingen van het lied. 

Neus: Geef iedereen een (gek) hoedje en zing erover ‘Hoed, hoed, waar is mijn hoed?’ 

Dit kan met meer verkleedspullen worden uitgebreid.  

Verjaardag of carnaval: 

Trommelen: Kies vrolijke muziek uit de spotifylijst ‘Muziekkwartier klapmuziek en trommelmuziek’.  

Deel de trommels uit (variatie: met 1 stok per persoon) en trommel meteen samen mee met de muziek. 

Variatie: Zet de muziek regelmatig op pauze voor een Muziek/stop-spel.  

1 2 3 wiedewie: Trommel mee met het versje, vanaf ‘shshsh’ houd je de trommel voor je gezicht. 

Variatie: Verzin met elkaar trommelvariaties (zie ook pagina 103 en 104. Dozen pagina 105). 

1 2 3 4 hoedje van: Trommel mee op de tekst ‘1 2 3 4’.  

Bij de tekst ‘hoedje van’  houd je de trommel op je hoofd.  

Variatie: Verzin steeds trommelvariaties bij ‘1 2 3 4’.  

Variatie voor lopende kinderen 

Optocht (de jarige mag voorop): Marcheer in een slang achter elkaar aan. Zet vrolijke muziek op uit de 

spotifylijst ‘Muziekkwartier: stapmuziek’. Wanneer de muziek stopt staat iedereen stil. 

Variatie: Varieer hoe er gelopen wordt: vooruit, slingerend, achteruit, langs de muur, om de tafel, … 

Rustige afsluiting: 

Speel een zelfverzonnen muziekje op een klokkenspel of kalimba.  

Variatie: De jarige mag solo spelen op het klokkenspel of de kalimba. 

Variatie: Iedereen mag even alleen spelen op het klokkenspel of de kalimba. 
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2 Muziekkwartier 

 

 

Liedteksten  

Het paginanummer waar de toelichting op het spel in het boek is te vinden staat onder het lied. 

De opnames van de liedjes staan op het YouTubekanaal van Muziekkwartier. 

Neus, neus, waar is je neus? Neus, neus, waar is je neus? 

Wijs hem maar aan, wijs hem maar aan.  

Daar is je neus, ni na neus. 

Pèp, pèp, pèp, pè pèp pèp pèp … 

Variatie: Zing in plaats van ‘Neus’ een ander lichaamsdeel en verzin hierbij een geluid.  

(Pagina 162) 

Olleke bolleke rebi solleke, olleke bolleke knol! 

(Pagina 163) 

Zo gaat de molen, de molen, de molen 

Zo gaat de molen, de mo-len. 

Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken 

Zo gaan de wieken, de wie-ken. 

(p. 179) 

We klappen in de handen, klap klap klap.  

We klappen in de handen….. klappeklappeklap.  

(p. 159) 

Oermelodie 

Klap klap, klap klap, zo doen de handen (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

(p. 28) 

1, 2, 3, wiedewiedewie 4, 5, 6, wiedewiedewes  

1, 2, 3, wiedewiedewie 4, 5, 6, wiedewiedewes  

Shshshsh… 

Wiedewiedewij, waar ben jij, wiedewiedewoe… kiekeboe! 

(Pagina 142) 

1 2 3 4 hoedje van, hoedje van. 1 2 3 4 hoedje van papier. 

Als het hoedje dan niet past, zet het in de glazen kast. 

1 2 3 4 hoedje van papier. 

(Pagina 143) 
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