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TITEL:  Poetsen, poetsen, poetsen!  Materiaal: Een dansdoekje, washand of vaatdoekje per persoon 

 

 

Rustige activiteit:  

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

Wissel af hoe lang je wacht met het tevoorschijn halen. Streel bij baby’s de handen tussendoor.    

Variatie voor peuters: Verstop jullie handen steeds ergens anders: onder de billen, achter het hoofd, in je 

mouwen, …. 

 Klapspel: 

Klappen, óf Oermelodie, óf A ram sam sam: Zing het lied meerdere keren. Na het lied is het steeds stil.  

Jonge kinderen: Herhaal enkele zelfde bewegingen meerdere keren.  

Peuters: Varieer bij elk lied de klapvariatie en laat ze zelf aangeven hoe ze willen variëren.  

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

-Jan Huigen, óf Ganzenpas. 

(Spelomschrijving op Youtube of in het boek). 

Themaspel   Spelmateriaal: Een dansdoekje, washand of vaatdoekje per persoon 

Ga weer zitten. ‘Wat zijn we allemaal vies geworden!’. Deel de doekjes uit met het lied: 

Even poetsen: Poets jezelf schoon met het doekje. Zing meteen erachter aan het lied: 

Neus: Zing met de tekst ‘Buik’ en poets de buik.  

Kies met de kinderen welk lichaamsdeel vies is en zing dat met het lied ‘Neus’. Zing aansluitend het lied 

‘Even poetsen’ en poets je schoon. Herhaal dit een aantal keren, steeds met een ander lichaamsdeel. 

Variatie voor baby’s: Aai de baby met het doekje op het lichaamsdeel dat je zingt. 

‘De kamer is ook vies!’ Wissel ‘Neus’ en ‘Opa Bakkebaard’ met elkaar af: 

Neus: Wat is er nog meer vies geworden? Zing dit lied over iets uit jullie omgeving, zoals: vloer, raam, 

muur, deur, kast, bank, ….  

Opa Bakkebaard: Zing aansluitend dit lied terwijl je aan het poetsen bent. Herhaal met de volgende. 

Even wapperen (melodie ‘Even poetsen’): Wapper met de doekjes bij het liedje, net zo vaak als nodig is om 

ze ‘schoon’ te krijgen. 

en/ óf: Zet muziek op uit de Spotifylijst ‘Muziekkwartier: klapmuziek en trommelmuziek’ en wapper met 

de doekjes.  

Variatie: Zet de muziek soms op pauze voor een stopmoment. 

Variatie: Imiteer de bewegingen van een kind of laat hen jouw bewegingen imiteren. 

Rustige afsluiting: 

Ga allemaal liggen, en gebruik het doekje als een knuffel. Zing een slaapliedje of een ander rustig lied. 
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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. 

Mijn handen zijn verdwenen, ik zie geen handen meer. 

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

(Pagina 161) 

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) 

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) 

Ganzenpas 

Waggel nanana, waggel nanana, waggel nanana na na. 

Waggel nanana ganzenpas. Als een gans naar de waterplas. PLONS! 

(Pagina 151) 

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

(Pagina 150) 

Neus, neus, waar is je neus? Neus, neus, waar is je neus? 

Wijs hem maar aan, wijs hem maar aan.  

Daar is je neus, ni na neus. 

Pèp, pèp, pèp, pè pèp pèp pèp … 

Variatie: Zing in plaats van ‘Neus’ een ander lichaamsdeel en verzin hierbij een geluid.  

(Pagina 162) 

Opa Bakkebaard heeft een huisje, en in dat huisje daar is het goed. 

Opa Bakkebaard is aan het werken, en weet jij wel wat jij doet? 

Hij veegt de vloer, met een bezem, met een bezem. (variatie: Hij veegt zijn neus, met een zakdoek) 

Hij veegt de vloer, zo veegt hij de vloer.  

(Pagina 165) 

Even wapperen, even wapperen, even wapperen jaja. (2x) 

(Pagina 150) 
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