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1 Muziekkwartier 

TITEL:  Muziek in de zandbak, 2 Materiaal: Zandbak of zandtafel.  

 

 

 

Rustige activiteit: 

De wielen van de bus: Zit samen in het zand of sta om de zandtafel.  

Maak met de handen in het zand draaiende bewegingen bij ‘draaien rond’.  

Variatie: Bij elke tekstvariatie maak je bijpassende bewegingen in het zand met de handen of voeten. 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel: 

Klappen óf Oermelodie: Naast de gebruikelijke klapvariaties speel je speciale zandbakvariaties:  

Klappen op het zand, tikken in het zand met een vinger, draaien in het zand (met de vinger), … 

Dit laat leuke vormen achter in het zand. 

Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Wie niet dansen wil: Bij het stil staan kijk je naar het zand bij je voeten: zie je de sporen? 

óf: We maken een kringetje: Teken in het zand een spoor die de kinderen al lopend kunnen volgen.  

Is het spoor geen kring? Zing dan ‘We maken een slangetje’ als tekst.  

Themaspel   Spelmateriaal: De zandbak of zandtafel. 

’t Zonnetje schijnt zo heerlijk schoon: Teken bij het zingen een rondje (het zonnetje) in het zand.  

Bij ‘tralala’ teken je er zonnestralen omheen. Wis het met de vlakke hand weer uit: Nog een keer! 

Even poetsen: Zing steeds een andere variatie, passend bij de behoeftes en ontwikkeling van de kinderen. 

Zoals: Even graven (graaf met de handen)/ even draaien (teken cirkels) / even tikken (teken stipjes) / even 

tekenen (teken naar eigen idee) / even poetsen (om het weer uit te vegen)/ …  

Met jonge kinderen herhaal je dezelfde variatie meerdere keren. 

Tussen de variaties door bewonder je elkaars werk. 

Afsluiting: Zing de tekst ‘Even klappen’ om de handen schoon te maken. 

 
Rustige afsluiting: 

Hansje pansje kevertje: Wanneer de kinderen zijn uitgespeeld zeg je: ‘shshshs… daar komt Hansje aan!’ 

Maak bewegingen met je hand alsof je hand een kevertje is. ‘Kijk ‘ns wat hij doet’: Nu zing je zacht het lied 

en tekent heel groot in het zand dat het voor elk kind zichtbaar is de bewegingen van Hansje zoals in het 

lied.  

Daarna zingen jullie samen een eigen slaaplied voor Hansje. 
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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. 

De wielen van de bus die draaien rond, draaien rond, draaien rond. 

De wielen van de bus die draaien rond als de bus gaat rijden. 

(De motor van de bus doet broem broem broem) 

(De kinderen in de bus gaan heen en weer) 

(De deuren van de bus gaan open en dicht) 

(Pagina 176) 

Klappen 

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) 

Wie niet dansen wil, wie niet dansen, wil wie niet dansen wil staat stil. 

Wie niet dansen wil, wie niet dansen, wil wie niet dansen wil staat stil  

(pagina 150) 

We maken een kringetje van jongens en van meisjes.  

We maken een kringetje van tralala. 

Maak nu een buiging. Maak nu een buiging. 

Bij de hand, bij de hand, pak je vriendje bij de hand.  

Bij de hand, bij de hand, pak je vriendje bij de hand. 

(Pagina 177) 

’t Zonnetje schijnt zo heerlijk schoon. ’t Vogeltje zingt op held’re toon: 

Tralalalala lalala lalala. Tralalalala lalala lalala. Tralalalalalalalala. 

(Pagina 180) 

Even poetsen, even poetsen, even poetsen jaja. Even poetsen, even poetsen, even poetsen jaja. 

Even graven, even graven, even graven jaja. Even graven, even graven, even graven, jaja. 

Even tekenen, even tekenen, even tekenen, jaja. Even tekenen, even tekenen, even tekenen, jaja. 

…. 

(Pagina 150) 

Hansje pansje kevertje die klom eens op een hek. 

Neer viel de regen, die spoelde Hansje weg. 

Op kwam de zon, die maakte alles droog. 

Hansje pansje kevertje die klom toen weer omhoog. 

(Pagina 153) 
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