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De nieuwe liedjes van Boudewijn de Groot en Jaco van der Steen lezen en luisteren als 

gedichten. Als miniverhalen, over de kat Schaduw, de muis en de mediterende uil, de giraf die 

bang is om zijn nek te breken en de zebra die zomaar midden op straat ligt, om er maar een 

paar te noemen. 

Mark Janssen maakte er prenten bij waar je steeds opnieuw wilt induiken en vanzelf van gaat 

meezingen, terwijl je je onderdompelt in de muziek van Boudewijn de Groot en zijn vrienden. 

De muziek is te beluisteren via YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes en alle andere 

streamingsdiensten.  

Soms als ik een vlinder zie 

De muzieksuggesties bij Soms als ik een vlinder zie zijn geschreven voor kinderen van zes tot 

twaalf jaar. Bekijk per activiteit zelf of je ze voor jouw groep geschikt vindt en pas de activiteit 

eventueel aan door die uitdagender of eenvoudiger te maken. 

Marjolijn en de eekhoorn 

Beluister het lied Marjolijn en de eekhoorn en vraag hoe Marjolijn reageert op de eekhoorn. 

Laat de kinderen vertellen welke namen ze hem geeft. Deel boomwhackers uit. Op iedere 

boomwhacker staat de noot die de toonhoogte aangeeft (A tot en met G). Benoem tijdens het 

uitdelen iedere keer de verkeerde noot, bijvoorbeeld: geef een kind de boomwhacker met de 

noot F en benoem E. Merken de kinderen dit op? Laat ze kijken op de buis en benoemen welke 

noot ze daadwerkelijk hebben. 

Leg de boomwhackers die over zijn voor je neer. Vertel de kinderen dat ze een reactiespel gaan 

spelen. Noem een kleur van een boomwhacker. De kinderen die deze kleur hebben, slaan één 

keer met de boomwhacker op de muis van hun hand. Fop de kinderen door zelf een andere 

kleur boomwhacker te pakken dan de kleur die je benoemt, of naar een andere kleur 

boomwhacker van een kind te kijken. 



Bouw het spel op door het tempo te verhogen en meer kleuren na elkaar te noemen. 

Vraag de kinderen in een kring te gaan zitten en hun stoel te draaien, zodat ze met de ruggen 

naar elkaar zitten. Loop in de kring achter de kinderen langs en tik een kind op de schouder. Dit 

kind tikt een eenvoudig ritme met zijn boomwhacker en blijft het doorspelen. De andere 

kinderen luisteren goed naar de toonhoogte. Wie denkt dat hij dezelfde toon heeft, speelt mee. 

Kinderen mogen heel zacht met hun boomwhacker slaan om hun toonhoogte te checken. Zodra 

ze zeker weten dat het om dezelfde toon gaat, gaan ze luider meespelen. Vraag de kinderen die 

spelen te gaan staan en zich om te draaien. Nu kunnen ze elkaars kleur boomwhacker zien en 

controleren of de kleuren en de toonhoogtes hetzelfde zijn. De kinderen gaan weer zitten. Tik 

een ander kind op de schouder. Dit kind gaat een ritme spelen. De groep luistert en wie 

dezelfde toon hoort, speelt mee. Ga zo verder. 

Wijs één kind aan dat Marjolijn is en geblinddoekt in de kring gaat zitten. Tik alle kinderen met 

dezelfde kleur boomwhacker aan, bijvoorbeeld rood. Wijs één kind aan met een andere kleur. 

Deze kinderen spelen tegelijk. Marjolijn luistert goed en wijst in de richting waar ze een andere 

toon hoort. Hierna opent ze de ogen en kijkt of het klopt. Vraag of ze kan benoemen of de 

afwijkende toon hoger of lager is. Kies hierna een ander kind dat Marjolijn is en geblinddoekt in 

de kring gaat zitten. 

Kiezen 

Laat het lied Kiezen horen. Vraag welke seizoenen worden genoemd. Maak tweetallen en laat 

de kinderen bedenken welke geluiden ze in ieder seizoen horen. Bespreek dit kort klassikaal. 

Maak groepen van vier kinderen. Geef iedere groep één muziekinstrument en vraag de 

kinderen hiermee de lente, zomer, herfst en winter te verklanken. Van iedere groep speelt één 

kind een klank die past bij de lente, één kind een klank die past bij de zomer enzovoorts. 

Wanneer de groepen de klanken hebben bedacht, speel je het lied nog een keer af. Stop na het 

eerste couplet en vraag de kinderen die de lente spelen dit seizoen tegelijk te verklanken. Laat 



het tweede couplet horen en vraag de kinderen die de zomer spelen dit te verklanken. Ga zo 

verder. 

Vraag alle kinderen die lente speelden bij elkaar te gaan zitten en doe hetzelfde met de andere 

drie seizoenen. Zorg voor volop muziekinstrumenten of materialen die klanken kunnen maken. 

Vraag de kinderen eventueel daar zelf naar op zoek te gaan, thuis, in de klas of in het 

schoolgebouw. Geef de kinderen de opdracht om samen een muziekstuk te componeren 

passend bij het seizoen waarin iedereen een rol heeft. 

Om de kinderen op weg te helpen kun je ze de volgende tips geven: 

- Speel je het hele muziekstuk samen of zijn er één of meer kinderen die solo spelen? 

- Speel je steeds in hetzelfde tempo of versnel of vertraag je af en toe? 

- Speel je steeds met hetzelfde volume of begin je bijvoorbeeld hard en eindig je zacht of 

andersom? 

- Houd je steeds hetzelfde ritme aan of varieer je juist het ritme waarin je speelt? 

Laat de kinderen naar de illustraties in het boek Soms als ik een vlinder zie kijken om inspiratie 

op te doen. 

De vlieg 

Vertel de kinderen dat zij naar het lied De vlieg gaan luisteren en stel ze de volgende 

luistervraag: waar kan de vlieg naartoe vliegen om op of in te landen? Start het lied en laat de 

kinderen hun antwoorden geven. Kies drie landingsplekken: één waarvan het woord bestaat uit 

één lettergreep (muur, soep), één met twee lettergrepen (gordijn) en één met drie 

(raamkozijn). Schrijf de gekozen woorden op een A4-papier en teken onder elke lettergreep een 

flinke stip. 

Hang de papieren op. Vraag de kinderen hun ene hand omhoog te steken terwijl de andere 

hand dienst gaat doen als vliegenmepper. Wijs de woorden van links naar rechts aan terwijl de 

kinderen de lettergrepen klappen en zeggen door met hun vliegenmepperhand op de andere 

hand te slaan. Zorg ervoor dat dit ritmisch gebeurt waarbij elk woord evenveel tijd in beslag 



neemt. Zie de woorden als bouwstenen die even groot zijn en waarbij elk woord evenveel tijd in 

beslag neemt wanneer het wordt geklapt: 

 

 

 

Figuur: bouwstenen 

De stippen staan voor een klap, de strepen voor een rust. Zwarte stippen worden sneller 

geklapt. Dit is het ritme waarin je de leerkracht als kinderen meeneemt. 

Nadat de kinderen de rij woorden hebben geklapt en gezegd, begin je weer vooraan met 

aanwijzen. De kinderen klappen en zeggen de rij opnieuw. Ga zo verder en blijf in het ritme. 

Verwissel hierna de woorden van plek en klap en zeg het ritme dat nu ontstaat. Herhaal dit een 

aantal keer. 

Vraag wat de vlieg in het liedje wel kan (staan en vliegen) en wat hij niet kan (zitten en liggen). 

Koppel elke beweging van de vlieg aan een woord van de woordkaarten, bijvoorbeeld: koppel 

‘zitten’ aan ‘soep’, ‘staan’ aan ‘gordijn’ en ‘vliegen’ aan ‘raamkozijn’. Zorg ervoor dat ‘liggen’ 

overblijft, want als hij ligt is de vlieg…. (dood). Wijs vier kinderen aan die voor de groep komen 

zitten. Vraag welk woord bij zitten hoort (‘soep’). Wijs de zittende kinderen één voor één aan 

terwijl de groep het ritme van soep klapt en zegt. Vraag één kind uit de rij te gaan staan. Het 

ritme verandert nu. Wijs de kinderen opnieuw één voor één aan. Wanneer het staande kind 

wordt aangewezen, klapt en zegt de groep geen ‘soep’ maar ‘gordijn’. Breid dit uit met ‘vliegen’ 

en ‘liggen’. Wanneer er een kind ligt, is de vlieg dood. Er wordt niet geklapt, maar er valt een 

stilte. 

De kat Schaduw 

Laat de eerste twee coupletten van het lied De kat Schaduw horen. Zorg ervoor dat de kinderen 

de illustratie in het boek nog niet zien. Vraag hoe ze denken dat de kat Schaduw eruitziet en 

raam-ko-zijn 
 

soep 
 

gor-dijn 
 



waarom ze dat denken. Beluister het lied daarna helemaal. Ziet de kat Schaduw eruit zoals de 

kinderen hadden gedacht? (Hij heet Schaduw, maar heeft feloranje haar.) Wat is hier zo 

bijzonder aan? (Het is een opvallende tegenstelling.) 

Maak tweetallen en vertel de kinderen dat ze aan de slag gaan met tegenstellingen. Vraag één 

kind van elk tweetal zijn naam op een bepaalde manier uit te spreken, bijvoorbeeld snel. Het 

andere kind reageert door zijn naam juist langzaam uit te spreken. Het laatste kind begint nu en 

zegt zijn naam bijvoorbeeld met een hoge stem. Het andere kind antwoordt met een lage stem. 

Ga zo verder. 

Suggesties: 

- snel – langzaam 

- hard – zacht 

- hoog – laag 

- boos – blij 

- gestrest – relaxed 

- duidelijk – onduidelijk 

Variatie: laat de kinderen in plaats van hun naam een kattengeluid maken. 

Geef de kinderen de liedtekst van De kat Schaduw. Kies samen een tegenstelling, bijvoorbeeld 

hard en zacht, en zing het lied door de zinnen om en om hard en zacht te zingen. Kies hierna 

een andere tegenstelling en zing het lied opnieuw. 

Droomgedrocht 

Vraag de kinderen of zij weleens dromen en houd een kort gesprek over fijne en nare dromen. 

Beluister hierna het lied Droomgedrocht en vraag of dit over een fijne of een nare droom gaat. 

Geef de kinderen de opdracht een passend muziekinstrument voor Droomgedrocht te maken. 

Ze starten met het maken van een tekening. Hierna verzamelen ze materiaal om dit instrument 

in het echt te kunnen maken. Als het instrument klaar is, bedenken ze hoe ze muziek kunnen 



maken die past bij Droomgedrocht en die nachtmerries omtovert van eng naar vrolijk. Als alle 

kinderen hun instrumenten klaar hebben, start je het lied Droomgedrocht nog eens. Laat de 

kinderen het lied meespelen bij instrumentele gedeeltes. Wanneer er tekst klinkt, zingen ze 

mee en zijn de instrumenten stil. Wijs enkele kinderen aan die solo’s spelen tijdens de 

refreinen. 

Ezelsbrug 

Vraag de kinderen wat een ezelsbrug is en of ze enkele ezelsbruggetjes kennen. Laat hierna het 

lied Ezelsbrug horen en vraag hoe het woord ezelsbrug wordt uitgelegd (als je iets onthouden 

moet waarvan je steeds denkt: eh, hoe was het ook alweer, dan bouw je gewoon een ezelsbrug 

en dan vergeet je het niet meer). 

Verzamel samen met de kinderen materiaal waarmee een ezelsbrug kan worden gebouwd, 

zoals dikke stokken, dunne stokken, spijkers, planken en touwen en ga hiermee naar een plek 

waar veel ruimte is, zoals buiten of de speelzaal. Maak groepen van ongeveer zes kinderen en 

geef elke groep drie verschillende muziekinstrumenten en drie verschillende materialen in 

meervoud om een ‘ezelsbrug’ te maken. Laat ze in hun groep elk materiaal aan een instrument 

koppelen, bijvoorbeeld: een touw hoort bij een triangel en een plank hoort bij een woodblock. 

De kinderen zoeken een plek in de ruimte en doen alsof ze voor een sloot staan. Ze moeten 

naar de overkant. Ze leggen vier materialen op een rij van de ene naar de andere kant. Leg de 

muziekinstrumenten aan het einde van de rij. Eén voor één lopen de kinderen langs de 

materialen van de ezelsbrug naar de overkant. Ze onthouden de materialen waar ze 

langskomen in de juiste volgorde. Als ze bij de muziekinstrumenten komen, spelen ze de 

ezelsbrug die ze zojuist hebben bewandeld (ze koppelen aan elk materiaal een instrument zoals 

ze hebben afgesproken). 

Bijvoorbeeld: 

- de kinderen leggen neer: touw, touw, plank, dikke stok 

- de kinderen spelen: triangel, triangel, woodblock, sambabal 



Als alle kinderen van het groepje aan de overkant van de sloot zijn, speelt één kind een 

zelfverzonnen stuk van maximaal vijf klanken. De andere kinderen luisteren goed en bouwen de 

ezelsbrug die bij dit stuk hoort. Nu kunnen ze terug naar de andere kant van de sloot. 

Hier aangekomen start de activiteit opnieuw en kunnen er eventueel meer materialen worden 

ingezet, zodat de ezelsbrug en het te spelen muziekstuk langer worden. Het aantal 

instrumenten blijft hetzelfde. 

Bijvoorbeeld: 

- de kinderen leggen neer: touw, touw, plank, dikke stok, plank, plank, touw 

- de kinderen spelen: triangel, triangel, woodblock, sambabal, woodblock, woodblock, triangel 

Alleen zijn 

Luister naar het lied Alleen zijn en laat de kinderen vertellen waarover het gaat. Stel enkele 

vragen. 

Suggesties: 

- Wat denkt de hoofdpersoon uit het lied weleens bij zichzelf? 

- Hoe vindt hij alleen zijn? 

- Herken je dat? 

- Hoe zou het zijn als opeens iedereen uit jullie dorp of stad weg was behalve jij? 

- Wat zou je er het fijnst aan vinden? 

- Wat zou je missen? 

Kies een lied dat de groep goed kent en kan zingen. In het lied Alleen zijn loopt de 

hoofdpersoon een keer op straat met allemaal mensen om zich heen en vraagt zich af hoe het 

zou zijn als iedereen opeens verdween. Vraag de kinderen het lied samen te zingen terwijl ze 

rustig door de ruimte wandelen. Loop tussen de kinderen door en geef telkens kinderen een 

teken om te stoppen met zingen. Zij worden stil en maken zich onzichtbaar (ze gaan 

bijvoorbeeld gehurkt achter een tafel zitten). Ga door tot er nog maar één kind overblijft. 

Observeer wat er gebeurt. Durft het kind helemaal alleen verder te zingen en rond te lopen? 



Vraag de groep erbij te komen en laat het laatste kind vertellen hoe hij dit heeft ervaren. Vraag 

de groep het lied opnieuw te zingen. Iedereen doet weer mee. 

Variaties: 

- Zet kinderen met een teken ‘aan’ of ‘uit’. Nu kunnen kinderen die moesten stoppen met 

zingen ook weer aangezet worden en verder zingen. 

- Laat telkens twee kinderen tegelijk stoppen met zingen. Zorg ervoor dat er uiteindelijk twee 

kinderen overblijven die, net zoals Ireen en de hoofdpersoon op de hei, samen zingen. 

Het lied van de merel 

Luister naar Het lied van de merel en vraag wat hij fijn vindt (alleen zingen). Vertel de kinderen 

dat zij merel zijn en dat ze hun lied willen laten horen. Maar een merel zingt het liefst alleen.  

Laat ieder kind voor zichzelf een bodypercussiegeluid bedenken wat hij lang kan volhouden om 

te maken, bijvoorbeeld met de tong klakken. Wijs één kind aan dat start. Hij is de merel en laat 

zijn geluid horen. Hij klakt met zijn tong terwijl de rest van de kinderen stil is. Zodra hij stopt, 

gaat een ander kind zijn eigen bodypercussiegeluid maken. Wanneer dit kind stopt, valt weer 

een ander kind in. Zo laat elke merel zijn lied horen. 

Er gelden drie regels:. 

- Er mogen nooit twee of meer kinderen tegelijk geluid maken. 

- Er mag nooit een lange stilte vallen. 

- Er mogen geen afspraken worden gemaakt. 

Lukt het de groep om dit voor elkaar te krijgen? 

Kies een andere vogel en geef de groep de uitdaging om ervoor te zorgen dat er continu vier 

vogels geluid maken, niet meer en niet minder. Wanneer de groep hoort dat er één of meer 

vogels stoppen met het maken van hun geluid, vallen andere vogels in. Hoelang lukt het om 

met precies vier vogels geluid te maken? Ga verder met een ander aantal. 



De muis en de uil 

Laat de kinderen een fijne plek in de ruimte zoeken, eventueel op een kussen of mat, en vraag 

ze hier op hun rug te gaan liggen. Start het lied De muis en de uil en laat ze er in alle rust naar 

luisteren. Stop het lied na het eerste couplet en vertel de kinderen op een rustige toon wat de 

uil doet. De kinderen zijn de uilen en luisteren naar jouw verhaal. Ze voeren de bijbehorende 

bewegingen uit en komen iedere keer weer terug in hun oorspronkelijke rustpositie. 

Zeg: 

- De uil draait zijn hoofd naar links. 

- De uil tilt zijn hoofd een heel klein eindje op. 

- De uil rolt met zijn ogen. 

- De uil voelt een muis bij zijn tenen lopen en strekt allebei zijn poten uit, zo ver hij kan. 

- De uil wappert heel zacht met zijn vleugels. 

- De uil strekt zijn vleugels tot boven zijn hoofd en weer terug. 

- De uil tilt zijn ene poot op. 

- De uil tilt zijn andere poot op. 

Laat het lied verder horen vanaf ‘De uil draaide zijn hoofd opzij’. Vraag de kinderen vanuit de 

liggende positie mee te swingen met alleen hun rechterklauw (hand). Hierna mag de 

linkerklauw mee gaan doen. Laat op deze manier steeds meer lichaamsdelen meeswingen, tot 

het couplet begint met ‘De uil schrok op van zijn gemediteer’. Hier komen de kinderen weer tot 

rust. Ze liggen stil en luisteren naar het couplet. Wanneer de muziek weer in swingtempo 

verdergaat, schudden ze hun lichaamsdelen verder los: hun handen, voeten, armen, benen. 

De giraffe 

Vertel de kinderen dat zij naar de dierentuin gaan en laat de illustratie van de giraf zien die 

wijdbeens en met de nek naar beneden staat. Vraag waarom de giraf wijdbeens staat. 



Iedereen gaat als een giraf in de ruimte staan met zijn nek omlaag. Tik vijf kinderen aan die de 

nek omhoog steken en op de muziek tussen de andere stilstaande giraffen door dansen. Start 

het lied De giraffe. Elke keer als het woord ‘giraf/giraffe’ klinkt, tikt een dansende giraf een 

stilstaande giraf aan. De dansende giraf gaat nu stilstaan en doet zijn nek omlaag en de 

stilstaande giraf steekt zijn nek omhoog en gaat dansen. Dit doet hij tot hij weer het woord 

‘giraf/giraffe’ hoort. Nu tikt hij een stilstaande giraf aan en wisselt met deze giraf van rol. Zo 

gaat het verder tot het lied is afgelopen. 

Variaties: 

- Stop de muziek regelmatig tijdens het dansen. Wanneer de muziek stopt, gaan alle giraffen 

wijdbeens staan. Als de muziek verdergaat, neem ze hun laatste houding weer aan. 

- Spreek een ander woord uit het lied af waarbij de kinderen van rol wisselen, bijvoorbeeld: 

Bastiaan, nek. Kies eventueel een andere bijpassende houding en beweging. 

Zebra 

Laat de eerste helft van het lied Zebra horen en laat de eerste illustratie bij dit lied zien. Vraag 

de kinderen wat zij denken dat er midden in de stad op straat ligt (een zebra en een pad). 

Zorg voor stroken wit papier. Schrijf op iedere strook een letter van A tot en met G. Leg de 

stroken als een zebrapad neer op een groot vel zwart karton. Geef de kinderen 

muziekinstrumenten zoals een piano, een keyboard, een xylofoon, een klokkenspel, 

klankstaven of boomwhackers. Wijs op het zebrapad en vraag wie dit kan spelen. Observeer 

wat er gebeurt. Ontdekken de kinderen dat de letters op de stroken corresponderen met de 

noten op de muziekinstrumenten? Wanneer er op de piano of het keyboard geen noten staan, 

kun je die aangeven met stickers. Zoek op internet op welke toets correspondeert met welke 

noot. 

Als het de kinderen is gelukt om de toonladder te spelen, geef je de witte stroken op het 

zebrapad een andere plek. Laat ze nu dit muziekstuk spelen. Doe dit een aantal keer. 

Tip: verplaats een speelfiguur van een zebra over het zebrapad na elke juist aangeslagen toon. 



Variaties: 

- Varieer het tempo waarin wordt gespeeld. Laat eventueel het speelfiguur van de zebra 

oversteken. De kinderen spelen in hetzelfde tempo mee als waarin de zebra naar de overkant 

loopt. 

- Varieer het volume waarin wordt gespeeld. 

- Haal stroken weg. Nu klinken er stiltes op de plekken waar geen strook ligt. 

- Schrijf noten meerdere keren op stroken. Gebruik dezelfde noten meerdere keren in een 

muziekstuk. 

- Kies bekende liedjes en leg de volledige notatie of een deel hiervan met stroken neer. 

Vlinder 

Geef ieder kind een (liefst hetzelfde) muziekinstrument. Vertel ze dat ze naar een lied over een 

vlinder gaan luisteren. Elke keer wanneer ze het woord ‘vlinder’ horen, laten ze hun 

muziekinstrument even klinken.  

Start de muziek. De kinderen spelen op hun muziekinstrument bij het woord ‘vlinder’. 

Doe dit nog een keer en daag de kinderen uit te tellen hoe vaak het woord ‘vlinder’ wordt 

gezongen (negen keer). 

Breid de activiteit uit. 

Suggesties: 

- Kies een ander woord en laat de kinderen nu op dit woord spelen. 

- Kies er een woord bij: een deel van de kinderen speelt bij het woord ‘vlinder’ en een deel van 

de kinderen speelt op een ander instrument bij het nieuwe woord. 

- Kies drie woorden en kies drie verschillende instrumenten. Verdeel de groep in drieën en deel 

elke groep een woord en een instrument toe. 

- Bedenk lichaamsgeluiden bij de woorden en gebruik die in plaats van muziekinstrumenten. 

- Bedenk geluiden met materiaal uit de omgeving bij de woorden en gebruik die in plaats van 

muziekinstrumenten. 


