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Thema; Muziek 
De vakantie zit er weer op. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Wij gaan met frisse zin er 
weer tegen aan. We starten gelijk met FEEST!!!!!! 
Van maandag 23 september t/m vrijdag 27 september vieren we elke ochtend feest op de speelzaal. 
In de aanloop hiervan gaan we zingen, muziek maken en knutselen rondom het thema MUZIEK. 
De uitnodiging hiervoor ontvangt u als bijlage. Er is gelegenheid tot kijken en het bewonderen van een 
optreden van de kinderen. 
   
Werkjes;  
  
In week 36 maken we een schuddoos  
In week 37 maken we een trompet 
In week 38 maken we een trommel (deze gaat niet mee naar huis) 
In week 39 maken we een gitaar, vieren we FEEST en eten we 
pannenkoeken 
  
Woordveld;  
Sambaballen, triangel, trompet, saxofoon, trommel, accordeon, xylofoon, 
gitaar en piano 
 
We zoeken nog lege conservenblikken. Graag groot. Iedere ouder voor zijn 
kind graag een leeg blik zonder etiket inleveren. Dus even soep of iets anders eten. 
 
 
Liedjes 
Tsjinge tsjange tsjoke 
Tsjinge tsjange tsjoke, tsjinge tsjange tsjong. 
Minge mange moke, minge mange mong. 
https://www.youtube.com/watch?v=VAEJujW8kLA 
  
Met trommel en trompet 
Met trommel en trompet, gaan wij een eind marcheren. 
En wie dat nog niet kan, die moet het dan maar leren. 
Rombom rommerdebom, zo doet de grote trom. 
Rettet retteketet zo gaat de schuiftrompet. 
https://www.youtube.com/watch?v=CHujqJgZC60 
 
 
Enkele huisregels: 

• Om misverstanden te voorkomen is het handig als u de naam van uw peuter 
op zijn/haar tas, jas en beker vermeldt.Het is de bedoeling dat de jas op 
het onderste haakje van de kapstok hangt en de tas op het bovenste 
haakje. De kinderen kunnen dan zelf hun jas pakken en aantrekken als we 
naar buiten gaan. 

• Bij laarzen en sneeuwlaarzen graag gewone schoenen of pantoffels mee 
voor op de speelzaal. 

• Graag de hoeveelheid drinken in de beker doen dat uw kind van u op moet drinken. De beker moet namelijk 
leeggedronken worden. 

• Graag 2 twee plakluiers in de tas ivm verschonen. 

• Bij afwezigheid of ziekte graag even afmelden via telefoonnummer 383350 of via ons mailadres 
jodokus@stkos.nl 
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