
De Plukkebol Muziekweek   
Programma kinderdagverblijf 4 - 8 oktober 2021 
 

 

Maandag 4 oktober Dinsdag 5 oktober Woensdag 6 oktober Donderdag 7 oktober Vrijdag 8 oktober 

Boem retteketet! 
We gaan beginnen met de 
muziekpret! Een feestelijke 
start van de Plukkebol 
Muziekweek: "Worden wat ik 
wil.” We komen met alle 
groepen in de hal bij elkaar om 
de muziekweek feestelijk en 
natuurlijk muzikaal te openen.  
 
Het is dierendag, dan zijn we 
natuurlijk dierendokter en 
maken gebruik van de 
dierengrabbelton.  
 
Weet jij welk geluid het dier 
maakt dat je grabbelt en kun je 
er een liedje bij verzinnen? 

Wat is een muzikant… 
zonder zijn instrument 
 
Vandaag kruipen we in de huid 
van de muzikant en gaan we  
muziekinstrumenten maken...  
 
… en ontdekken we welk geluid 
gemaakt kan worden met 
dennenappels, bladeren enz… 
 
Aan het einde van de dag treden 
we op met onze eigen rockband.  
 

Vlieg als een piloot de hele 
wereld over … 
 
…en maak kennis met 
verschillende culturen.  
 
Vandaag luisteren we naar 
muziek uit verschillende 
landen en verzinnen daar 
mooie dansen bij.  
 
We sluiten de dag af net als 
de piloot in de wolken. Met 
yoga op het droomkleed.  

De dag van de ontdekker… 
 
We gaan op 
ontdekkingstocht met onze 
zelfgemaakte toverstokjes…  
 
… wat voor geluiden kunnen 
we maken met onze 
toverstokjes wanneer we 
ergens op slaan?  
 
En tover je zelf om naar 
ballerina of drummer. 

Vandaag organiseren we ons 
eigen festival 
 
Alle kinderen mogen  
verkleed komen of eigen 
instrumenten meenemen. 
 
‘s Middags hebben we een 
muzikale afsluiting. Met alle 
instrumenten maken we er 
een bont feestje van.  
 
Hou je vast, het dak gaat 
eraf!  

 

 

  

 

Over de Plukkebol Muziekweek 

Plukkebol is een muzikaal kinderdagverblijf. Muziek is dagelijks een vast onderdeel van het dag-, 

week- en jaarprogramma. De medewerkers hebben trainingen gevolgd die gebaseerd zijn op de 

principes van ‘Muziek op Schoot’. Met muzikale spelletjes bieden zij spelenderwijs een bijdrage aan de 

ontwikkeling van de kinderen.  

Je staat er mee op en je gaat er mee naar bed: muziek! Klinkt er altijd een liedje in je hoofd? Dan is 

deze swingende muziekweek je op het lijf geschreven. Tijdens de Plukkebol Muziekweek gaat het dak 

eraf! Oude, nieuwe, bekende en minder bekende liedjes passeren de revue.  

Door de Corona maatregelen kunnen we helaas geen muzikale opa’s, oma’s en ouders ontvangen. 

Maar filmpjes van muzikale opa’s, oma’s en ouders zijn van harte welkom. Wanneer je een leuk 

filmpje hebt opgenomen, vraag de groep even om het emailadres.  

 

  


