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1 Muziekkwartier 

TITEL:  Feest! (Koningsdag, verjaardag) Materiaal: twee linten of twee dansdoekjes per persoon  

Variatie: vlaggetjes om mee te zwaaien  

Rustige activiteit:  

Ozewiezewo, óf Zo gaat de molen óf de favoriet van de jarige 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel:  

A ram sam sam óf een bekend verjaardagslied. 

Variatie: Speel twee aan twee de bewegingen samen met elkaar. 

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

 Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Jan Huigen in de ton óf Zo gaat de molen: vorm een grote kring en speel het hand in hand.  

óf de favoriet van de jarige. 

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

Themaspel  Spelmateriaal: Twee linten, dansdoekjes of vlaggetjes per persoon.  

 

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

Deel de linten/doekjes/vlaggetjes uit om mee te dansen. 

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

Klappen: Zing de kleuren van de linten/doekjes/ vlaggetjes met de tekst: ‘We zwaaien met de rode, heen 

en weer, we zwaaien met de rode… heel snel heen en weer’.  

Variatie: Vervang ‘rode’ door de naam van een andere kleur die kinderen aangeven. 

Variatie: Verzin samen hoe jullie zwaaien: heen en weer, op en neer, in rondjes, hoog, laag, achter, … 

Hoog/laag-spel: Speel meerdere keren het Hoog/laag-spel tussendoor. 

1 2 3 wiedewie: Zwaai mee met het versje, vanaf ‘shshsh’ houd je de linten/ doekjes/ vlaggetjes voor je 

gezicht. Bij ‘kiekeboe’ haal je ze weer weg.  

Variatie: Verzin met elkaar zwaaivariaties. Kijk voor inspiratie op pagina 101 en 102.  

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

Bij de tekst ‘hoedje van, hoedje van’ houd je de linten/doekjes/vlaggetjes op je hoofd.  

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. 

Ozewiezewo zewieze walla kristalla kristo zewiezewo zewieze wies, wies, wies, wies 

(Pagina 166) 

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) 

A ram sam sam, a ram sam sam, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

A ram sam sam, a ram sam sam, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

Aravi, aravi, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

Aravi, aravi, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

(Pagina 144) 

Jan Huigen in de ton, met een hoepeltje erom. 

Jan Huigen, Jan Huigen, 

en de ton begon te buigen, te buigen. 

En de ton die viel in duigen! 

(p. 157) 

Tekstvariatie op ‘Klappen’:  

We zwaaien met de rode, heen en weer,  

we zwaaien met de rode… heel snel heen en weer  

Vervang de kleur door jullie eigen keuze.  

Vervang ‘heen en weer’ door een andere beweging. 

(p. 159) 

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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