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TITEL:  Optocht Materiaal: Trommels/doosjes of ‘trompetten’ (kokers) 

 

Rustige activiteit:  

Speel een activiteit met kiekeboe zoals Ladadie ladada of Boem! op mijn benen 

 
Klapspel: 

Speel het klapspel met Baboem! óf Toemba. 

Speel extra veel met geluidswoorden (onomatopee) en muzikale snacks. 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Ga in optocht of polonaise achter elkaar aan in een slinger. De voorste bepaalt de richting: Loop om een 

pilaar heen, om de tafel, langs de bank… Hoe ouder de kinderen hoe verrassender het kan zijn. 

Zing hierbij de Oermelodie of Jan Toerlezjoer of gebruik vrolijke muziek van de Spotifylijst: Stapmuziek of 

je eigen Carnavalsmuziek.  

Themaspel   Spelmateriaal: Trommels/doosjes of ‘trompetten’ (buizen of kokers) 

In dit themaspel speel je eerst óf de trommels, óf de trompetten, later maak je daar een vrolijke 

combinatie van wanneer de kinderen er al heerlijk mee kunnen verzinnen en spelen. 

Gebruik gerust regelmatig een ander soort trommel: Kartonnen doosjes, trommeltjes, bordjes, kokers. 

Een koker kan een trompet én een trommel zijn wanneer je er een stokje bij geeft of met de koker op de 

hand slaat (zie de video over buizen en kokers). Voor een extra Carnavalssfeer mag iedereen verkleed! 

 

-Baboem!: Speel dit lied op de trommel of zing het in je trompet en maak tussendoor muzikale snacks met 

het woord ‘Boem!’.  

-Oermelodie: Loop met de trommel of trompet in de hand om je muziekkleed heen. Speel daarbij op de 

trommel of zing ‘tuutuu’ of ‘pèp pèp’ door je ‘trompet’. Varieer steeds na hoeveel keer jullie het 

stopmoment ‘en…. stop’ doen.  

Baby’s kunnen op de arm mee, óf in het midden van het kleed meespelen en de lopenden bekijken. 

Variatie voor peuterplus: Loop soms weer de andere kant op.  

Variatie: Verzin met elkaar andere manieren van lopend trommelen of op welke klank jullie trompetteren 

terwijl je loopt. 

-Jan Toerlezjoer: Ga verder met lopend muziek maken. Nu met dit lied, welke eindigt in de snelle 

beweging en de stop.  

Zittende en liggende kinderen spelen hierbij hetzelfde spel vanuit hun eigen positie. 

-Variatie: Loop rond op vrolijke marsmuziek uit de Spotifylijst: Stapmuziek of Carnavalsmuziek. 

-Variatie: Wil je ook fluiten? Houd de koker dwars als een dwarsfluit en zing ‘fufu’. Door verschillende 

houdingen aan te nemen kan je steeds een ander instrument nadoen met een ander geluid erbij. 

 

 Rustige afsluiting: 

Gebruik de trommel als hoofdkussen of gebruik de trompet om heel langzaam een slaapliedje te ‘spelen’.  

Zing samen Slaap kindje slaap of Twinkel kleine ster of een ander slaapliedje. 
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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 in de online omgeving van Het Muziekkwartier. 

 

Ladadie, ladada, ladadie-da-da 

Ladadie, ladada, ladadie da da-da, daaaaa-da 

Ladadie, ladada, ladadie-da-da 

Ladadie, ladadaaaaaaa, da-da! 

Boem! op mijn benen, wát een lawaai! 

Ik kriebel met mijn vingers en met een grote zwaai 

tik ik op mijn benen met mijn vingers één voor één. 

Nu maak ik twee vuisten, waar zijn mijn vingers heen? ....... Kiekeboe! 

Baboem, baboem, baboem, bala lala lala 

Baboem, baboem, baboem, bala lala lala 

Boem! Lala lala, boem! lala lala 

Baboem, baboem, baboem, bala lala lala. Hoeiiii! 

Toemba toemba toemba toemba toemba toemba toemba 

Tralala tralala tralalalalalala  

Tralalalala lalalalala lalalalalalala. 

(p. 171) 

Oermelodie 

Klap klap, klap klap, zo doen de handen (herhaal meerdere keren) en…. Stop! 

(p. 28) 

Jan Toerlezjoer, je benen, je benen. 

Jan Toerlezjoer, je benen van de vloer. 

(Pagina 158) 

Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap. 

Een schaap met witte voetjes, die drinkt zijn melk zo zoetjes. 

Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap. 

Twinkel, twinkel, kleine ster, oh, wat schijn je hoog en ver. 

Als de zon is neergegaan kom jij aan de hemel staan 

Twinkel, twinkel, kleine ster, oh, wat schijn je hoog en ver. 
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