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1 Muziekkwartier 

TITEL:  Lentebloemen (kiekeboe) Materiaal: Dansdoekjes in bloemenkleuren. 

Rustige activiteit:  

Mijn handen zijn verdwenen: Verstop je handen achter je rug, aan het eind komen ze weer tevoorschijn. 

Variatie: wacht soms wat langer met tevoorschijn komen, of wacht tot een kind dit als eerste doet. 

Variatie: Leg je handen op je ogen/oren/wangen/mond/ neus/ … en zing dat deze zijn verdwenen. 

 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel:  

1 2 3 wiedewie: Klap in de handen, vanaf ‘shshsh’ verstop je jezelf achter je handen. 

Variatie: Verzin met elkaar klapvariaties. 

Variatie: Verstop je handen en zeg de tekstvariatie: ‘wiedewiedewanden waar zijn mijn handen’. 

 Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Krokusbolletje: Iedereen gaat op handen en knieën op de grond en rolt zich op als een bolletje met het 

hoofd naar beneden verstopt. Jullie zijn bloembolletjes. Zing het lied en kom heel langzaam overeind bij 

het zingen totdat je staat. Jullie zijn nu mooie bloemen! Strek je armen omhoog of opzij om het extra 

mooi te maken. 

Themaspel   Spelmateriaal: Dansdoekjes in bloemenkleuren. 

Speel de 1ex het spel eerst voor. Begin met 1 doekje per kind, oudere kinderen kunnen er later 2 tegelijk. 

  

Krokusbolletje: Neem 1 of 2 doekjes in je hand en verstop ze erin. Zing het liedje en gebruik in de tekst de 

kleuren van de doekjes in je hand. Open langzaam je handen waardoor de doekjes zich ontvouwen. Laat 

ze tot slot op je hand liggen en geniet van de mooie bloemen (kijk vooraf de video op YouTube).  

Mijn bloem is verdwenen (melodie: Mijn handen zijn verdwenen): Verstop de bloem ergens: in je handen, 

onder de kleding, onder je benen, … Op het eind komt het tevoorschijn. 

óf: 1 2 3 wiedewie: met de tekst: ‘wiedewiedewoem, waar is mijn bloem’. Zwaai met de doekjes. Vanaf 

‘shshs’ verstop je ze ergens. Op het eind komen ze weer tevoorschijn.  

Ozewiezewo: Leg het doekje op je hand, baby/dreumesen houden het gewoon vast in hun hand.  

Beweeg heen en weer met je handen en het doekje bij het lied. Bij ‘wies wies wies wies’ blaas je het 

doekje van je handen af/ laat je het vallen.  

Rustige afsluiting: 

Houd de doekjes op de hand of houd ze uitgevouwen voor je gezicht. Blaas ertegen en kijk wat er gebeurt. 

 

Varen over de baren (of een ander passend liedje): Zing het lied en blaas tussendoor tegen de doekjes.  

 

Sluit af met muziek uit de spotifylijst ‘Muziekkwartier rust- luister- en slaapmuziek’.  

Ga erbij liggen en gebruik het doekje als hoofdkussen of dekentje.  
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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. 

Mijn handen zijn verdwenen, ik zie geen handen meer. 

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

(Pagina 161) 

Variatie met de mond:  

Mijn mond is verdwenen, ik zie geen mond meer. 

Waar is ‘ie nou gebleven? … Ja! Daar is ‘ie weer! 

(Pagina 161) 

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

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

Shshshsh… 

Wiedewiedewij, waar ben jij, wiedewiedewoe… kiekeboe! [Bij deze zin kan je de tekst variëren] 

(Pagina 142) 

Tekstvariatie met de handen:  

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

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

Shshshsh… 

Wiedewiedewanden, waar zijn mijn handen, wiedewiedewoe… kiekeboe!  

(Pagina 142) 

Tekstvariatie met de bloemen: 

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

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

Shshshsh… 

Wiedewiedewoem, waar is mijn bloem, wiedewiedewoe… kiekeboe!  

(Pagina 142) 

Krokusbolletje, kom eens uit je holletje. 

Met je blaadjes paars en geel, op een dunne steel. 

(Pagina 160) 

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

(Pagina 166) 

Varen, varen, over de baren. Varen, varen, over de zee. 

Wie nog nooit gevaren heeft, weet niet hoe een zeeman leeft. 

Varen, varen, over de baren. Varen, varen, over de zee. Hoezee! 

(Pagina 174) 
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