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Onderbouw: groep 1, 2 en 3
1. Pluk van de Peeﬂet
Pluk, wie kent hem niet? Beleef een avontuur met Pluk, doe het
zoekspel en ga terug naar school met een super vrolijk zelfgemaakt
instrument!
2. Kikker is jarig
Het is feest! Kikker is jarig maar weet hij dat eigenlijk wel?
Welk geheim bewaren zijn vrienden voor hem?
Luister naar het verhaal, doe een spel en maak een feestelijk instrument.

3. De paraplu
Het boek ‘de paraplu’ van Ingrid en Dieter Schubert staat centraal bij
deze workshop. Wat gebeurt er met het zwarte hondje dat een
paraplu vindt? De kinderen bedenken samen het verhaal, ze doen een
muziekspel en maken hun eigen instrumentje.
4. Het leerwinkeltje
Opa Brom hee) een le*erwinkeltje. Hij gaat op reis en zijn winkel is leeg!
De kinderen doen een spel en zorgen er samen voor dat de winkel weer
gevuld wordt!
NB: Le*erkennis is niet noodzakelijk voor deze workshop!
5. Het carnaval der dieren
De dieren uit ‘Het carnaval der dieren’ van componist Saint-Saëns zijn
verdwenen! Ga mee op zoektocht naar de dieren, doe de dieren na en
maak een stoer dierenmasker.

Middenbouw: groep 3, 4 en 5
6. Ga je mee op reis?
Tijdens deze workshop gaan de kinderen op reis. Ga je met de auto,
bus of trein? Zie je daar de Chinese muur? Ga mee op reis langs alle
sta4ons en luister liedjes uit andere landen. Er is ook nog 4jd voor
een ‘muzikale vervoersknutsel’.
7. Raar maar waar!
Rare muziek? Ja, het is echt waar! Kom met de groep luisteren naar
‘rare’ muziek en doe een spel. Hoe ziet een tekening er uit als je
4jdens het tekenen naar die ‘rare’ muziek luistert?
Kom het gauw ontdekken bij de Muziekbank.
8. Circus
In het circus is er van alles te beleven: leeuwen, koorddansen, luid
applaus? De kinderen gaan zelf op onderzoek uit en beleven het circus
op een muzikale manier. Een zelfgemaakt instrumentje zorgt voor een
leuke afslui4ng!
9. Beestach1ge workshop...
Welk dier is dat? Ontdek dat er veel verschillende ‘dierenmuziek’ is
geschreven. Van klassiek tot pop, in alle genres is die muziek te vinden.
Kom ook en neem de kinderen mee op ontdekking!
10. Nederlandse musicals
Veel kinderen vinden ze leuk: musicals. Tijdens deze workshop wordt
een spel gedaan over Nederlandse kindermusicals. Kom genieten
van de muziek en maak je eigen liedje met ons ‘plingplongapparaat’.
De Muziekbank
leent gra1s boxen
uit met cd’s en
dvd’s op thema!

11. Muziekboxen!
Ben je met je groep aan het werk over een bepaald thema? Wil je
daar ook graag muziek bij hebben? Vraag een goedgevulde box aan,
minimaal drie weken voordat je die nodig hebt.
Lenen is gra4s voor de duur van zes weken.
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Bovenbouw: groep 6, 7 en 8
12. ‘Lekkere’ muziek
Er zijn veel ‘lekkere’ liedjes geschreven over eten of drinken.
Misschien kennen de kinderen er al wel een paar? Tijdens deze
workshop gaan ze ontdekken waar die liedjes over gaan. Er wordt een
spel gedaan en er is vast nog 4jd om een eigen cd-hoesje te
ontwerpen.
13. Sport!
Sport en muziek? Ja, natuurlijk! Bij veel sporten wordt muziek
gebruikt. Kom kennismaken met die muziek en doe in tweetallen een
muziek-sportspel!
Een uitdagende workshop voor een spor4eve groep!
14. Op reis naar?
Bij de Muziekbank zijn er cd’s uit allerlei landen. Kies een land, streek
of werelddeel en laat je verrassen door de muziek die daar vandaan
15. De muziek zegt alles!
Veel kinderen luisteren graag naar Engelstalige muziek. Tijdens deze
workshop gaan de kinderen aan de slag met Nederlandstalige
muziek. Wat wordt er eigenlijk gezongen, waar gaat de tekst over?
Wat vind je van muziek van eigen bodem?
16. Musical
Gaat de groep een musical opvoeren? Wat is dat eigenlijk? De groep
doet in tweetallen een spel om daar achter te komen. Ze luisteren en
kijken naar veel verschillende musicals. Is er een opname van de
eigen eindmusical?
Die cd of dvd kan dan in het zelfgemaakte cd-hoesje!

