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Boekentips; 

We hebben een orkest  van 

(Nijntje , Dick Bruna) 

Nijntje danst van Dick Bruna 

Dribbel maakt muziek  van Eric 

Hill. 

Met de muziek mee Van Vivian 

Hollander 

 

Muziek is leuk, muziek maakt je blij, muziek doe je samen, dus je leert 

samenwerken. Als je een instrument bespeelt verbetert dat de motoriek, je 

leert luisteren en het is zelfmotiverend.  Allemaal redenen om  de komende 

weken samen met de peuters te genieten van dit thema. 

Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en 

activiteiten gedaan. 

Wij starten ons thema “ Ík maak muziek”met het voorlezen van het boekje 

“Dribbel maakt muziek” van Eric Hill en de muzieklessen voor de peuters. 

We maken een podium, waar elke peuter mag optreden en zo zijn 

zelfvertrouwen oefent. 

We bekijken, benoemen en luisteren naar muziekinstrumenten en gaan ze 

ook zelf maken. 

Ook gaan we dansen en zingen, op de maat lopen, een ritme klappen en  

kiezen uit de liedjeskoffer, die op onze thematafel staat. 

. 

 

Belangrijk; nu de zomer er weer aan komt, willen we U vragen bij hoge 

temperaturen en veel zon, uw kind in te smeren met zonnecrème om zo 

zonnebrand te voorkomen. 

  

 

 

 

 

 

 

Vakantiedagen/vrije dagen  

2e Pinksterdag; 21 mei 

Zomervakantie: 13 juli 2018  

t/m  

 24 augustus 2018 

 

Afsluiting schooljaar voor alle 

groepen; donderdag  12 juli 

Beste ouders/verzorgers, 

Vanaf 14 mei t/m 6 juli werken we met het thema;Ik maak muziek”. 

Gedurende  het thema  verzorgt muziekschool Doetinchem vijf weken lang 

op verschillende ochtenden muzieklessen voor de peuters.  
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Activiteiten voor thuis; 

-Samen met uw kind op You tube kijken naar “het orkest van Nijntje” 

- lees samen met uw kind een van de boekjes uit de lijst, stimuleert de taal 

-zing of dans met uw kind, uiting van gevoelens , maakt je blij 

-stimuleer uw kind om alleen te zingen/dansen, terwijl u luistert en kijkt.Dit 

geeft het kind zelfvertrouwen; dat durf ik al. 

-maak samen een liedjeskoffer;(vul een speelkoffer met voorwerpen die bij 

een liedje passen, bv hoed voor het liedje 1,2,3,4 hoedje van papier of een 

berenknuffel voor het liedje  ik zag 2 beren broodje smeren etc.) 

 

 

Liedjes  bij dit thema; beide liedjes komen van de cd “veel te boel” waar 

wij veel liedjes van zingen. 

Muzikantje, muzikantje, speel eens op je ?(instrument benoemen) 

Muzikantje, muzikantje, speel eens wat voor mij! 

 

Tam, tam, Tam, tam , daar komen muzikantjes aan, 

Zij lopen netjes in de maat, bij ons in de straat. 

 

Ook op de CD van “De wereld van Nijntje” staan verhalen van Nijntje en de 

bijbehorende liedjes. 

Woorden en begrippen: 

Microfoon 

Concert 

Podium 

Muzikanten 

 

Ritme 

Instrument 

Orkest 

Drumstel 

Optreden 

Applaus 

Muziek maken 

Muziek luisteren 

Instrument bespelen 

In je handen klappen 

Een dansje maken 

Zingen  

Dansen 

Fluiten 

 

 

 


