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TITEL:  Clowntje Materiaal: een hoedje of dansdoekje per persoon 

Extra: Grote schoenen, rode schminck en een spiegeltje. 

 

Rustige activiteit:         Extra: rode schminck en een spiegeltje. 

Neus of Dit zijn mijn wangetjes. Zodra kinderen het thema kennen kan je een likje rode schminck op de 

neus of wangen geven bij het lied bij wie dat wil. Gebruik een spiegeltje om het te laten zien. 

 Klapspel: 1234 hoedje van óf Baba doo bop dah 

Speel klapvariaties en gebruik humor met klappen op lichaamsdelen: toeteren op de neus (pèp), 

rammelen aan je oor (tingeling), klappen op je billen, enzovoorts. 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Beweegspel (voor babygroepen niet altijd nodig) 

Wie niet dansen wil staat stil: In elke stop mag je een gek gezicht trekken of gek gaan staan. 

óf Clowntje Piet: Blaas steeds eerst een ballon op voor je het lied gaat zingen. 

Marcheer aansluitend in polonaise rond op marsmuziek uit de Spotifylijst Muziekkwartier: stapmuziek, 

bijvoorbeeld ‘Sohay’ of ‘Fairest of the Fair’ 

Themaspel   Spelmateriaal: Een hoedje of dansdoekje per persoon 

       Extra: Grote schoenen 

-Op de melodie van Zo gaat de molen zing je ‘k heb een gek hoedje, eerst langzaam, dan snel.  

Daarna krijgt iedereen een hoedje of dansdoekje bij het zingen van dit lied.  

Zet het hoedje of dansdoekje steeds anders op je hoofd.  

-Mijn handen zijn verdwenen: Stop je handen in je hoedje of onder je doekje en zing het lied erbij. 

Doe hetzelfde eerst met de ene voet, dan met de andere voet. Herhaal regelmatig. 

Variaties voor peuters: Verstop steeds een ander lichaamsdeel onder je hoed: je neus, je oor, je billen… 

Variatie voor peuter+: Doe alsof er een konijn uit de hoed getoverd wordt. Speel daarna hetzelfde met 

andere dieren die de kinderen verzinnen en maak er geluiden of bewegingen bij van het verzonnen dier. 

 

-Dit voetje dat voetje 

Babyspel: Tik bij het versje de voetjes van de baby om de beurt aan.  

      Bij ‘groter was’ aai je over het hele lijf, of til je de baby even in de lucht.  

Lopende kinderen: Zet het hoedje/doekje weer op je hoofd en ga staan.  

  Loop in het rond om je kleed hen. Bij ‘groter was’ maak je je allemaal zo groot mogelijk. 

Spelvariatie: Kies steeds een ‘gekke’ manier van lopen met elkaar. 

Spelvariatie: Loop rond op te grote schoenen bij het versje. 

Spelvariatie: Zet muziek aan om rond te stappen, zoals ‘Marcha del Héroe’ uit de Spotifylijst 

Muziekkwartier: stapmuziek 

-Clowntje heeft een rode neus: Een kind mag een beweging verzinnen die iedereen na doet. 

 
Rustige afsluiting: Leg het hoedje over je hoofd en ga rustig slapen. Zing een slaapliedje of luister naar 

rustige muziek van de Spotifylijst Muziekkwartier: rust- luister en slaapmuziek. 
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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. 

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) 

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) 

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) 

(Blaas eerst (alsof) je ballon op en laat deze met een klap in je handen weer knappen) 

Clowntje Piet heeft verdriet, hij vertoont zijn kunsten niet 

Zijn ballon die ging stuk, tjongejongejonge wat een ongeluk 

Maar toen kwam de circusdirecteur en die gaf Clowntje Piet een nieuwe ballon. 

Boem! Retteketet! Boem! Retteketet! Clowntje kan weer lachen. 

Boem! Retteketet! Boem! Retteketet! Clowntje heeft weer pret. 

‘k heb een gek hoedje, gek hoedje, gek hoedje 

‘k Heb een gek hoedje, gek hoe-oedje. 

(Melodie Zo gaat de molen) Zing het 1x langzaam en 1x snel. 

Mijn handen zijn verdwenen, ik zie geen handen meer. 

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

(Pagina 161) 

Dit voetje, dat voetje, lip lap lorum. Dit voetje, dat voetje loopt in het koren. 

Dit voetje, dat voetje loopt in het gras. ‘k Wou dat kindje groter was! 

(Pagina 148) 

Clowntje heeft een rode neus, rode neus, rode neus 

Clowntje heeft een rode neus, hahahahaha! 

En als hij/zij dan gaat dansen, hopsafladera 

Dan doen we hem/haar allemaal na na na 

Dan doen we hem/haar allemaal na: 

Lalalalalalalala…. 

Een liedje van Herman Broekhuizen 
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