
Daar zit muziek in!  

Voor de krokusvakantie werd onze klas gevuld met heel wat 

muziekinstrumenten. Het boek ‘Beer wil muziek maken’ stond 

centraal.  

We namen heel wat muziekinstrumenten waar in de kring.  

 

 



Er kwamen zelfs 2 kinderen en een juf naar onze klas om hun instrument te tonen. Zo 

kwam juf Sylke (L3) langs met haar hoorn, Angel (uit L4) kwam gitaar spelen en Bent (L3) 

speelde enkele liedjes op zijn saxofoon. We waren enorm onder de indruk.  

We speelden kleuterorkest. De dirigent toonde 

wanneer we luid en zachtjes mochten spelen. 

Soms vroeg de dirigent ook om helemaal stil te 

zijn.  



We sorteerden instrumenten vol-

gens soort: blaasinstrumenten, 

snaarinstrumenten, slaginstrumen-

ten.  

Ritmespelletjes 

We speelden een luister  

gezelschapsspelletje met  

muziekinstrumenten.  



Muziek beluisteren: De gevoelens 

We luisterden naar muziek en beelden de 

gevoelens uit die we hoorden in de muziek.  

We schilderden ook op muziek.  



Omgaan met richting en pijlen 

Hoe kom ik bij het muziekinstrument? 

Eerst stippelden we zelf een  weg uit, 

daarna volgden we de pijlen en toen 

maakten we het nog wat moeilijker. 

Een kleuter vertelde de route a.d.h.v. de 

kaartjes.  

Ook voor Beer stippelden we de 

weg uit.  



We kleurden een gitaar 

met waskrijt, overschil-

derden ze met ecoline, de 

snaren tekenden we met 

stift en een lat (moeilijk!) 

en we knipten de gitaar 

uit.  

 

Knutselen maar!  

 

We maakten ook zelf 

instrumenten: schuur-

blokjes en schudflessen.  



Joepie! Carnaval!  

Op vrijdag 25 februari was er 

feest in de klas! We mochten 

verkleed naar de klas komen. 

Er waren heel wat prinsessen, 

K3-tjes, superhelden en zelfs 

een bijtje en een indiaan. We 

probeerden serpentines uit te 

blazen en we dansten. Zelfs de 

polonaise kwam aan bod.  



Feest voor Alesso!  

Op 26 februari werd Alesso 5 jaar! Dat vierden 

we natuurlijk ook in de klas! Hiep hiep hoera!  

Na de krokusvakantie zijn we van start gegaan met het thema 

‘Kunst: Spelen en vormen met kleuren’.  

We werken het boek ‘De stip’ uit.  


