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De handensamba | Dansen met je handen 
  
Wat gaan we doen? 

We gaan 2 liedjes zingen, we maken er bewegingen bij en we spelen op muziek-instrumentjes  

 

Wat hebben we daarvoor nodig? 

Pc of laptop 

Lang stuk wc-papier voor de slang 

Trommeltje of een emmer met een stok voor het nijlpaard 

Triangel of 2 eetlepels voor het vogeltje 

Sambabal of een leeg limonadeflesje gevuld met macaroni 

 

Opdracht 1 

We gaan het lied “Hoera naar school” instuderen. 

Open https://youtu.be/lgkMesg52zk en luister eerst naar het lied. 

 

Hé er zijn bewegingen bij!  

We zwaaien met de armen! 

We moeten onze handen goed wassen en drogen als we weer op school zijn, dus maak je  de 

bewegingen samen met juf Babette. 

Daarna maak je de bewegingen en zingt met de juf het stukje over zwaaien en het stukje over het 

wassen van de handen. 

Misschien lukt het je wel om het hele lied mee te zingen?? Wie weet! 

 

Hoera, we zijn er weer, jippie het is feest 
De school is open na lang dicht te zijn geweest 
Samen gaan we spelen want zo leren we het meest 
Met de juf en de meester, kom we maken een groot feest 
 
Zwaaien, zwaaien, zwaaien met je armen 
En we buigen naar elkaar 
Groeten, groeten, groeten met je voeten 
Rondjes draaien……rondjes draaien…….rondjes draaien maar 
 
Welkom op school jongens en meisjes 
Fijn dat jullie er allemaal zijn 
1 belangrijke regel; handen wassen en drogen . LET OP! 
 
Handen wassen, handen wassen , handen, handen, handen, handen wassen 
Handen wassen, handen wassen, handen zijn ze schoon? 
 
Handen drogen, handen drogen, handen, handen, handen, handen drogen 
Handen drogen, handen drogen, doe je toch gewoon!!           ( vanaf begin tot rondjes draaien maar)  

 

https://youtu.be/lgkMesg52zk
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Opdracht 2 
We gaan nog even verder met de handen, maar nu heel anders. 
Open https://youtu.be/JE3OJ1mFrWA op je pc, laptop of tablet. 
 
Je luistert eerst een keer goed naar het lied de Handensamba dat over dieren gaat. 

- Bij het refrein kun je al meteen meedoen met je handen. 
- Elk dier kun je uitbeelden met een muziek-instrumentje. 
- Als het goed is heb je alle spulletjes klaarliggen 
- Bij de slang vond ik het wel leuk om i.p.v een instrument, met een stuk wc-papier te zwaaien. 
- Het nijlpaard stampt met zijn dikke poten en jij laat dat horen met de trom(  emmer) 
- Het vogeltje fluit het mooiste lied en jij speelt mee met de triangel ( 2 eetlepels ) 
- De aap maakt gekke bewegingen en jij speelt mee met de sambabal ( flesje met macaroni ) 

 
 

Liedje: Handensamba  
 
1. Een kronkelige slang, die was voor niemand bang.  

   Hij zei; “Kijk mij, 
  ik ben zo lekker lang”. 
 
REFREIN 
Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag. 
Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag. 
 
 
2 .  Een nijlpaard met een sik, had weken lang de hik.  

Hij zei; “Kijk mij,  
ik ben zo lekker dik”. 
 

REFREIN 
Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag. 
Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag. 
 
 
3.  Een vogeltje dat vloog, gleed langs de regenboog  

Hij zei;“Kijk mij,  
ik ben zo lekker hoog”. 

 
REFREIN 
Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag. 
Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag. 
 
 
4.  Een dikke chimpansee, die kreeg een goed idee. 

Hij zei; “Kijk mij,  
doe allemaal maar mee”. 

 
REFREIN 
Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag. 
Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag. 

https://youtu.be/JE3OJ1mFrWA
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GROEP 1/2 

 
 
Extraatje! 
Heb je zin om te kleuren? Nou, dan pak je kleurpotloden of stiften maar en kleur deze tekening in. 
 
VEEL PLEZIER!! 
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Kunstklanken | Schilderen met klanken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we doen? 

 

Kijk eens naar dit schilderij, je ziet hier een heleboel gekleurde cirkels en vierkanten die allemaal 

verschillend zijn en toch bij elkaar horen. Dit schilderij is gemaakt door de kunstenaar Kandinsky . 

Terwijl hij dit schilderij maakte luisterde hij naar verschillende soorten muziek en dat kun je goed 

zien. Voor elk muziekstukje gebruikte hij andere kleuren. Wij gaan vandaag ook kunst a la Kandinsky 

maken op verschillende klanken, dus zoek je verf en tekenspullen bij elkaar en aan de slag!! 

 

 

Wat heb je nodig? 

- Een groot blad vierkant papier . Vouw het blad naar boven en weer open en vouw het blad 

naar rechts en weer open. Je ziet nu een kruis op je blad staan dit zijn de 4 vlakken waarin je 

de cirkel gaat maken. 

- Het fijnste werk je met wasco of verf. Denk wel aan een onderlegger en iets om je kleding 

mee te beschermen!! 

- Je hebt ook 4 luisteropdrachten nodig. Deze vind je hier: 

1. https://youtu.be/2uDiT3uBDQU 

2. https://youtu.be/qFO5Uxkp6-Q 

3. https://youtu.be/Nft7tiy5E-w 

4. https://youtu.be/kzTQ9fjforY 

https://youtu.be/2uDiT3uBDQU
https://youtu.be/qFO5Uxkp6-Q
https://youtu.be/Nft7tiy5E-w
https://youtu.be/kzTQ9fjforY
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Wat gaan we doen? 

Luister naar de muziekstukken. Misschien vind je het fijn om je ogen dicht te doen. Als je weet welke 

kleurtjes je wilt gaan gebruiken, begin je met tekenen. Begin altijd bij de binnenste cirkel en werk 

naar buiten toe. Als je alle cirkels gekleurd hebt gemaakt, mag je de achtergrond inkleuren. Probeer 

ook hier weer te luisteren naar de muziek en te voelen welke kleur daar voor jou bij past. 

Als je klaar bent heb je waarschijnlijk net zo’n mooi schilderij als de kunstenaar Kandinsky gemaakt! 

 

 

Extra opdracht 
 
Je kunt op veel soorten muziek tekenen. 
Zoek hiervoor je eigen favoriete muziek uit. 
En als je de opdracht liever buiten doet, ga dan op zoek naar je stoepkrijt. 
Misschien staat er binnenkort wel een kunstwerk bij jullie op de stoep! 
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Dancing Cats| Katten kunnen dansen, jij ook? 

 
Wat gaan we doen? 
 
Wist je dat katten goed kunnen dansen?  

Dat gaan wij ook eens proberen: dansen als katten! 

 

Wat hebben we daarvoor nodig? 
 
De beschrijving van de katten en de muziek om op te dansen. 
Deze vind je op de volgende bladzijde. 

 

Hoe werkt het? 
 
Lees de beschrijvingen van de verschillende katten, die we gaan dansen. Kies er eentje uit en probeer 

eens uit hoe deze kat zou bewegen. Zet de muziek aan en dans als de kat, die je gekozen hebt. Je 

kunt het zo vaak spelen als je wilt! 

 
Opdracht 
 
Haal hier alvast wat inspiratie op: https://youtu.be/TpURYdSaBS8 

Hier vind je de muziek om op te dansen: https://youtu.be/XPHUPdTGH0g 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/TpURYdSaBS8
https://youtu.be/XPHUPdTGH0g
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De verschillende katten: 

 

De zwerfkatten. 

Op het plaatje zie je gemene zwerfkatten. Als  

zwerfkat beweeg je heel sloom en slungelig.  

Gedraag je heel moe en lui. Als je kattensprongen  

maakt, gaan die héél langzaam. Beweeg je zo  

sjokkend mogelijk voort. 

 

 

 

De deftige kat. 

Deftige katten lopen met hun neus in de lucht. Beweeg zo sierlijk als je kunt. 

De deftige kat vindt zichzelf héél mooi, kun je dat uitbeelden? Maak elegante 

kattensprongen en dans op je tenen. Misschien is er wel een zwerfkat in je 

buurt, dan mag je afkeurend kijken en weglopen alsof je dat heel vies vindt. 

 

 

 

 

De jonge kat. 

Zie je dit schattige kleine katje?  

Een jong katje danst speels en uitbundig.  

Ze dartelen en huppelen in het rond.  

Kattensprongen en kopjes gaan supersnel  

door alle energie, die ze hebben. Soms  

schrikken ze van andere katten of van  

voorwerpen, die ze nog niet kennen.  

Dans uitbundig en nieuwsgierig. Weet jij  

hoe je dat kunt uitbeelden? 

 

 

 

 

De macho kat. 

Dit is de stoere kat. De bewegingen van deze kat zijn 

zelfverzekerd en krachtig. Macho katten lopen altijd met de 

borst vooruit. Probeer eens of je een soort karate sprongen 

kunt maken. Wanneer de macho kat andere katten tegenkomt, 

spant hij zijn spieren aan om indruk te maken. “Kom maar op!” 
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Op wereldreis | Instrumenten van de wereld 
 
Wat gaan we doen? 
Vandaag gaan we op wereldreis door te luisteren naar instrumenten uit de volksmuziek van over de 
hele wereld. 
 
Wat hebben we daarvoor nodig? 

- Je hebt een computer/laptop/tablet of een ander device nodig waarmee je op internet kan en 
waar je muziek op kan luisteren.  

- Je hebt een pen/potlood nodig 
 
Hoe ga je te werk? 
Links op de volgende bladzijde staan een aantal instrumenten afgebeeld die typisch zijn uit de 
eeuwenoude cultuur van een bepaald land. De naam van het instrument, een video fragment en een 
foto krijg je hierbij gegeven.  
 
 
Stap 1 
Misschien weet je al uit welk land dit instrument komt maar als je dit niet weet ga je zelf op zoek op 
internet.  
 
Stap 2 
Rechts zie je de vlaggen van de landen staan, trek een lijn van de foto van het instrument naar de 
vlag van het bijbehorende land.  
 
Stap 3 
Neem eens een kijkje bij deze onderstaande filmpjes! 
 
 
De didgeridoo wordt niet altijd voor volksmuziek gebruikt:  
https://youtu.be/YgXE5_2jl-w 
 
 
Of zoals hier weer in een totaal andere setting (vanaf 3:30): 
https://youtu.be/CqG5-4y_wkU 
 
Of misschien luister je liever naar deze versie van ‘Havanna’: 
https://youtu.be/Rhjl9897ng8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/YgXE5_2jl-w
https://youtu.be/CqG5-4y_wkU
https://youtu.be/Rhjl9897ng8
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Castagnette  https://youtu.be/tYdZ9iEdB8U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandoneon https://youtu.be/GKVlQREu1co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitar https://youtu.be/8CnhcGpmH9Y 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Balafoon https://youtu.be/z97mqEil3Ww 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didgeridoo https://youtu.be/OhyKsEn6_So 

 

https://youtu.be/tYdZ9iEdB8U
https://youtu.be/GKVlQREu1co
https://youtu.be/8CnhcGpmH9Y
https://youtu.be/z97mqEil3Ww
https://youtu.be/OhyKsEn6_So
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EXTRA 

 
 

 You’re welcome – Dwayne Johnson (Vaiana) 
 

Ok, ok, I see what's happening here 
You're face to face with greatness, and it's strange 
You don't even know how you feel 
It's adorable! 
Well, it's nice to see that humans never change 
 
Open your eyes, let's begin 
Yes, it's really me, it's Maui: breathe it in! 
I know it's a lot: the hair, the bod! 
When you're staring at a demi-god 
 
What can I say except you're welcome 
For the tides, the sun, the sky 
Hey, it's okay, it's okay 
You're welcome 
I'm just an ordinary demi-guy 
 
Hey! 
What has two thumbs that pulled up the sky 
When you were waddling yay high this guy! 
When the nights got cold 
Who stole you fire from down below 
You're lookin' at him, yo 
 
Oh, also I lassoed the sun 
You're welcome! 
To stretch the days and bring you fun 
Also I harnessed the breeze 
You're welcome! 
To fill your sails and shake your trees 
 
So what can I say except you're welcome 
For the islands I pulled from the sea 
There's no need to pray, it's okay 
You're welcome! 
Ha, I guess it's just my way of being me 
You're welcome 
You're welcome! 
 
Well, come to think of it 
 
 

Kid, honestly I can go on and on 
I can explain every natural phenomenon 
The tide, the grass, the ground, oh 
That was Maui just messing around 
 
I killed an eel I buried its guts 
Sprouted a tree, now you got coconuts 
What's the lesson? 
What is the take-away? 
Don't mess with Maui when he's on the break-away 
 
And the tapestry here on my skin 
Is a map of the victories I win 
Look where I've been 
I make everything happen 
Look at that mini-Maui just tippity-tappin' 
 
Well, anyway let me say you're welcome 
For the wonderful world you know 
Hey, it's okay, it's okay 
You're welcome! 
Well, come to think of it, I gotta go 
 
Hey, it's your day to say you're welcome 
'Cause I'm gonna need that boat 
I'm sailing away, away 
You're welcome! 
'Cause Maui can do anything but float 
You're welcome! 
You're welcome! 
And thank you! 
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TIP VAN DE WEEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antwoorden groep 3/4      Antwoorden groep 5/6 

Antwoorden opdracht Tafeltjesrap week 23   Antwoorden Un poquito cantas 
Vertaling schuingedrukte woorden: 

Cantas = zingen 

Bailas = dansen 

Vino = wijn 

Aire = frisse lucht 

Vientos = wind 

Sombras = schaduw 

Machos = kerels 

Chicas = meiden 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shazam 
 
Shazam, een ideale app voor als je ergens een leuk 
liedje hoort en je niet weet welk liedje of welke artiest 
het is. Deze app voor je telefoon luistert naar de 
muziek op de achtergrond en scant in een soort 
bibliotheek welk song het is. Zo weet je snel welk liedje 
het is en dit kun je dan weer streamen via Spotify. Een 
hele fijne app want het is super vervelend als je niet 
weet welk deuntje er in je hoofd zit. 

 

Heb jij andere spullen? Dat mag natuurlijk ook. . 

ANTWOORDEN VAN WEEK  23 


