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1 Muziekkwartier 

TITEL:  Klokjes klinken Materiaal: Belletjes of klokjes voor elk kind. 2 klokjes. 

Rustige activiteit:  Spelmateriaal: 2 klokjes met elk een andere klank. 

Klokjes klinken (melodie ‘lichtjes schijnen’).  Bij de ‘bim’ rinkel je het belletje dat het lichtst/hoogst klinkt, 

bij ‘bam’ de zwaardere of lagere bel. Luister er eerst samen naar. Doe het nog een keer en stimuleer 

kinderen om het ‘bim’ en ‘bam’ mee te zingen met een lange mmmm: bimmm, bammm.  

Variatie: Vraag daarna “Zal ik bim laten horen of bam?” En laat deze horen.  

Herhaal dat meerdere malen. 

 

Klapspel: 

Kies een klaplied dat favoriet is bij de kinderen. 

óf kies kerstmuziek uit de Spotifylijst: Klapmuziek en trommelmuziek.  

Variatie: Gebruik de pauzeknop voor stopmomenten.  

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Grote klokken: Ga staan met de benen recht en wijd, jullie zijn zelf de klok geworden! Zing de kersttekst. 

(Bekijk het beweegspel vooraf op de video.) 

óf Klokjes klinken: Ga net als bij Grote klokken wijdbeens met rechte benen staan en beweeg heen en 

weer. Balanceer soms wat langer op één been bij het ‘bim’ en ‘bam’.   

Extra variatie voor peuters: Speel het beweegspel, maar zing er niet hardop bij. Laat de klokjes om de 

beurt rinkelen in de maat. Stoppen de klokjes, dan staat iedereen stil. 

Variatie: Speel op klokjes of klokkenspel mee als begeleiding. Kies de tonen c-e-g (dat staat op de staven). 

 

 

 

Themaspel   Spelmateriaal: Belletjes of klokjes voor elk kind. 

Neem een tas of doos met de belletjes of klokjes voor de kinderen. Rammel ermee en deel uit met het lied 

Jingle bells of Kling klokjes klingeling. Blijf dit lied een paar keer herhalen terwijl jullie de belletjes 

schudden. Verzin zodra de kinderen eraan toe zijn samen variaties hoe je kan schudden. 

Kies een of meerdere van de volgende activiteiten: 

-Klokjes klinken: Schud mee bij het lied. Bij ‘bim… bam’ schud je langzaam met een grote beweging alleen 

als je het woordje zingt. Maak grootse bewegingen heen en weer om goed langzaam te kunnen bewegen. 

-Schudden op muziek: Kies kerstmuziek uit de Spotifylijst Muziekkwartier: Schudmuziek (kijk onderaan). 

-Variatie: Kies of je 1 of 2 belletjes per kind geeft. Met 2 kan je ze als variatie tegen elkaar aan tikken. 

-Ik wens je een vrolijk kerstfeest. Begin deze een beetje langzaam, ga steeds sneller tot aan het einde. 

Laat het dan even stil zijn en herhaal weer: Van langzaam (met grote bewegingen) naar steeds sneller 

(maak kleine bewegingen). 

-Er zit een rendier achter ’t riet: Houd je handen voor je gezicht met de belletjes in de hand. Bedenk welk 

geluid een rendier maakt: In ieder geval klinken daarbij de belletjes van de slee! 

 Rustige afsluiting: Zet rustige kerstmuziek op uit de spotifylijst Muziekkwartier: Rust- luister- en 

slaapmuziek. Wapper eventueel een doek boven de kinderen en dim het licht. 
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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. 

 

Tekstvariatie op ‘Lichtjes schijnen’: 

Klokjes klinken in het donker. 

Klokjes klinken in het donker. 

Bim… Bam… Bim… Bam… 

Klokjes mooi*.  

Klokjes mooi. 

*Variatie: klokjes zacht, klokjes hard, klokjes ver, klokjes dichtbij, …  

Grote klokken zeggen bim bam bim bam 

Kleine klokken zeggen tikke takke tikke takke 

En die kleine kerstklokjes tingelinge lingelinge lingelinge ling! 

(Pagina 152) 

Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. 

Kerstfeest is gekomen, met zijn groene bomen. 

Kerst in alle landen, laat de lichtjes branden! 

Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. 

Variatie: Zing de Christelijke tekst wanneer dat past bij jouw opvang. 

Ik wens je een vrolijk kerstfeest.  

Ik wens je een vrolijk kerstfeest.  

Ik wens je een vrolijk kerstfeest. 

En een gelukkig nieuwjaar! 

Tekstvariatie op ‘Er zit een beer al achter ’t riet’ 

Er zit een rendier achter ’t riet. 

Ik haar hem/haar wel maar ik zie hem/haar niet…. Bheueueueue (en rinkel de belletjes tegelijk). 

(Pagina 149) 

Variatie: Zing het ook over de schaap, de ezel of de os bij de kerststal. 
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