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1 Muziekkwartier 

TITEL:  Verven                                            Materiaal: Schone kwasten of rollers (baby: make-up kwast). 

Rustige activiteit:  

123 wiedewie óf Zo gaat de molen óf Dit zijn mijn wangetjes 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Klapspel:  

Toemba toemba: Klap bij het liedje. Verzin met de kinderen passende klapvariaties. 

óf A ram sam sam: Varieer alleen de  beweging bij de tekst ‘ram sam sam’ laat de rest steeds hetzelfde. 

Variatie voor baby’s: Speel het als aanraakspel: Klap zelf bij ‘a ram sam sam’. Kriebel bij ‘goeli goeli’ op 

het lijfje. Bij ‘Aravai’ strijk je met de volle hand over het lijfje.  

Variatie voor peuters: Klap in tweetallen met de handen tegen elkaar. 

 
Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Jan Huigen óf Zo gaat de molen óf We maken een kringetje 

Speel het met de handen vast als kringspel in een grote kring. 

Variatie met jonge kinderen: Gedragen op de arm of loop los een rondje om het muziekkleed.  

Themaspel   Spelmateriaal: Schone kwasten of rollers (baby: make-up kwast) 

      Variatie: yoghurt met kleurstof. Variatie: bekertjes. 

Zo gaat de verfkwast (melodie: Zo gaat de molen): Beweeg de verfkwast bij het lied over de vloer. 

Variatie: Verzin een kleur. ‘Verf’ zogenaamd steeds iets anders: de vloer, de muur, de bank, … 

Variatie voor peuters: Maak vormen. Zing daarbij de vorm: Zo gaat het vierkant/ het rondje/ de driehoek/ 

stippen/ golven/ … Pas de manier van zingen aan, passend bij de bewegingen. 

Variatie voor peuters: Doe alsof jullie van alles verven. Verzin iets wat jullie verven, zoals een dinosaurus 

of een kroon. Verzin daarna welke kleur het moet hebben. Zing het liedje en maak de bewegingen. 

Variatie: Plak grote stukken papier met plastic op de grond, kleed de kinderen zodat ze vies mogen 

worden. Voeg een druppel limonadesiroop of kleurstof aan yoghurt toe en verf zoals jullie willen. 

Variatie voor baby’s: Strijk met de zachte kwast steeds over een ander lichaamsdeel. Varieer de vormen. 

Neus: ‘Verf’ zogenaamd op je gezicht. Zing over de Neus, oren, wangen, mond, …  

óf: Dit zijn mijn wangetjes: Raak de gezongen lichaamsdelen aan met de kwast.  

In & uit: Doe de kwast in een beker, of doe alsof je het in een verfpot doopt.  

Zing in plaats van ‘schudden schudden’ de tekst ‘roeren roeren’.  

Verfmuziek: Zet muziek op uit de spotifylijst ‘Muziekkwartier klapmuziek en trommelmuziek’.  

Verf in de maat van de muziek mee met de kwasten.  

Rustige afsluiting: 

Maak de kwasten schoon en zing daarbij  Even poetsen. 

óf Opa Bakkebaard met de tekst: ‘hij poetst de kwasten, met wat water’.  
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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. 

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

1, 2, 3, wiedewiedewie 4, 5, 6, wiedewiedewes .  Shshshsh… 

Wiedewiedewij, waar ben jij, wiedewiedewoe… kiekeboe! 

(Pagina 142) 

Zo gaat de molen, de molen, de molen. Zo gaat de molen, de mo-len. 

Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken. Zo gaan de wieken, de wie-ken. 

(p. 179) 

Dit zijn mijn (jouw) wangetjes en dit is mijn (je) kin. Dit is mijn (je) mondje met tandjes erin. 

Dit zijn mijn (je) oogjes, mijn (je) oortjes, mijn (je) haar. Nu nog mijn (je) neusje en dan ben ik (je) klaar! 

(Pagina 149) 

Toemba toemba toemba toemba toemba toemba toemba 

Tralala tralala tralalalalalala. Tralalalala lalalalala lalalalalalala. 

(p. 171) 

A ram sam sam, a ram sam sam, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam (2x) 

Aravi, aravi, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam (2x) 

(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) 

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) 

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. 

(Pagina 162) 

In, in, verfkwast er in, verfkwast er in. Roeren, roeren en dan… verfkwast er uit. 

(Pagina 156) 

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

(Pagina 150) 

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 poetst de kwasten, met wat water, met wat water. Hij poetst de kwasten, zo poetst hij de kwasten. 

(Pagina 165) 
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