
Dans en muziek 

 

 

Hallo, Mijn naam is Isa Bakker en waarschijnlijk kennen jullie mij al als “leidster” op de groep. Dit doe ik  met veel 

plezier. Maar vanaf oktober zal ik ook voortaan 1 dag in de week dans/muziek les komen geven, aan de baby`s 

en peuters. Per maand zal de les op een andere dag zijn, zodat alle kinderen hier aan deel kunnen nemen. 

Zelf volg ik 1 keer per week zangles op de nieuwe veste in Breda, en speel ik in (amateur) musical en/of theater 

stukken , momenteel bij de productie groep Uniek. 

Baby dans en muziek: 

De kinderen gaan in een kringetje zitten op een matje of in een wipstoeltje. Dan komt de dans slang ieder kindje 

begroeten. De kinderen kunnen even voelen aan de slang en/of vast houden. Dans slang heeft altijd spulletjes bij 

zich deze zijn verstopt onder een doek. Dit zijn 2 instrumenten, een ballon, een zachte doek die door de lucht 

zweeft en iets wat met het maand thema te maken heeft. De kinderen mogen de materialen voelen en 

uitproberen. Dit geeft erg  leuke, verbaasde , lachende , en soms een klein beetje verlegen reacties. We sluiten af 

met het liedje: “ Deze vuist op deze vuist’ 

Peuters dans en muziek: 

De kinderen plakken een sticker op de grond, dat is hun plekje. Als eerste moet de dansslang wakker gemaakt 

worden. Dansslang ligt namelijk altijd te slapen in een wel heel apart bed. Zijn bed is gericht op het thema van de 

maand. Bijvoorbeeld in de herfst is zijn bed een paddenstoel. Samen maken we de dansslang wakker en maken 

we muziek met instrumenten of zingen met dansslang een liedje (bv. op een grote paddenstoel). Vervolgens moet 

dansslang toch nog wat beter wakker gemaakt worden dus gaan we allemaal even schudden met de benen, 

wapperen met de armen enzovoort. Daarna mogen de kinderen aan dansslang een kunstje laten zien op een 

gym matje. Na deze warming up kunnen we pas echt beginnen. Elke week doen we hetzelfde dansje op het 

zelfde liedje. Dit voor de herhaling en de herkenning. We dansen het dansje 2 keer. Dan is dansslang moe. We 

leggen hem op bed en zingen het liedje 'kindjes jullie moeten slapen gaan‘. 

  

 


