
 

©HetMuziekkwartier  - download voor abonnees van het Muziekkwartier - 
 

1 Muziekkwartier 

TITEL:  Kiekeboe met dansdoekjes Materiaal: Dansdoekjes of andere lapjes. 

                    Klankbron zoals speeldoosje of windgong. 

  

 

 

 

Rustige activiteit: 

Olleke bolleke óf Dikke duim (vader duim)  

óf Mijn handen zijn verdwenen: Zing de variatie ‘Mijn vingers zijn verdwenen’: Maak een vuist, zing het 

lied. Bij ‘ja daar zijn ze weer’ open je je handen.  

Variatie voor peuterplus: Mijn duimen zijn verdwenen. 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel: 

Oermelodie óf Klappen: Maak ook klapvariaties met klappen op de buik, de benen, het hoofd, … 

Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Toemba toemba óf We stappen met de voeten (melodie: Klappen) 

Stap op de plaats en zing daarbij het lied. Na het spel zeg je ‘stop!’ en sta je stil. Doe dit meerdere keren. 

Variatie voor peuters: Gebruik een stapvariatie per keer dat je het herhaalt.  

Zoals rondstappen in de ruimte, stampen, springen, draaien, sluipen, … 

Themaspel   Spelmateriaal: Dansdoekjes of andere doekjes/lapjes in een tas/bak. 

Uitdelen: Ga rustig zitten met de tas/bak in je handen. Zet muziek aan uit de spotifylijst ‘Muziekkwartier: 

rust-luister- en slaapmuziek’ en geef heel rustig elk kind een doekje. Knuffel met het doekje. 

1 2 3 wiedewie: Zwaai met het doekje in de maat van het versje. Vanaf ‘shshsh’ gaat het voor je gezicht. 

Slot: Kiekeboe! Herhaal meerdere keren.  

Variaties: Leg vanaf ‘shshsh’ het doekje: over je hoofd en voor je ogen/ verstop het doekje achter je rug/ 

verstop het onder je benen/ verstop het in je handen. 

Olleke bolleke: Zwaai met het doekje. Op ‘Knol!’ gooi je het doekje zo hoog mogelijk in de lucht en kijk je 

hoe het naar beneden dwarrelt.  

Zwaaien op muziek: Zet muziek aan uit de spotifylijst ‘Muziekkwartier: stapmuziek’.  

Zwaai en dans met het doekje naar eigen keuze. Imiteer ook de bewegingen van de kinderen. 

Rustige afsluiting: 

Iedereen mag liggen. Leg het doekje als een dekentje over je heen. Ga terwijl de kinderen liggen rond met 

een klankbron zoals een speeldoosje of windgong of zing een slaapliedje.  
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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. 

 

Olleke bolleke rebi solleke. Olleke bolleke knol!  

(p. 163) 

Dikke duim, dikke duim, waar ben jij? 

Ja hier ben ik, ja hier ben ik, goeiedag, goeiedag, goeiedag. 

Variatie: Likkepot (wijsvinger)/ kleine pink.  

(p.146) 

Mijn handen zijn verdwenen, ik zie geen handen meer. 

Waar zijn ze nou gebleven? … Ja! Daar zijn ze weer! 

Variatie: Mijn vingers zijn verdwenen (maak een vuist…. Slot: vuist openen.) 

   Mijn duim is verdwenen (duim in de vuist verstoppen…. Slot: duim tevoorschijn laten komen) 

(p. 161) 

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

(p. 28) 

We klappen in de handen, klap klap klap.  

We klappen in de handen….. klappeklappeklap.  

(p. 159) 

Toemba toemba toemba toemba toemba toemba toemba 

Tralala tralala tralalalalalala  

Tralalalala lalalalala lalalalalalala. 

(p. 171) 

Variatie op Klappen met stappen 

We stappen met de voeten, stap stap stap.  

We stappen met de voeten….. stappestappestap.  

(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! 

(p. 142) 
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