
  
 
 

  
  

Boomwhackers brengen muziek in de school! 

. .



 

 

 

 
 
Deze cyclus bestaat uit 5 lessen en een afsluitende piraten presentatie. 
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  Lied de dronken zeeman; bladmuziek en tekst 17 
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o Boomwhacker bladmuziek Vader Jacob 
o boomwhacker bladmuziek Twinkle twinkle little star 
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  Extra: nog meer leuke ideeën, voorbeelden en links, verzameld 23 
  En dit hebben we allemaal geleerd en gedaan deze weken 26 
   
 

 

 
 

 Boek: De lubdubclub*, lessenreeks en muziekhoek voor kinderen van 4 tot 7 jaar 
 Boek: De Lubdubclub II, lessenreeks voor kinderen van 8 tot 12 jaar, door Roger Moonen en Ellen van 

Hartesveldt 
 www.kindermuziekwinkel.com  
 Akkoorden kaarten downloaden http://www.slideshare.net/wendyharling/boom-chords  
 Internet 

 
 
*'De Lubdubclub’ is een eenvoudige en voordelige methode waarmee basisscholen en instellingen een muziekthema kunnen inzetten en uitwerken. 
Het programma is zo opgezet dat iedere leerkracht, ook zonder muzikale achtergrond, de lessenreeks probleemloos zelf kan uitvoeren.  
Tevens is ‘De Lubdubclub’ geschikt voor NSO, buurtcentra, muziekschool en andere instellingen. 
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Bronnen 

http://www.kindermuziekwinkel.com/
http://www.slideshare.net/wendyharling/boom-chords


 

 

 

 
 
Doelen:  

 Boomwhackers leren kennen 
 Kennismaken met de toonladder 
 Het verschil in hoog en laag 
 Kleur koppelen aan tonen 
 Auditieve gehoortraining,  
 Luisteren, spelen, muziek vastleggen 

 
Nodig: 

 Diatonische set boomwhackers, 8 buizen C D E F G A B C 
 Xylofoon of klokkenspel of metallofoon (of afbeeldingen 
 Octavatorcaps 
 Papier 
 Gekleurde stiften  
 Boomwhacker regels (bijlage) 
 Stokje om mee te slaan 
 Handdoek om de boomwhackers op te leggen 
 Lege map, wordt muziekboek 

 
Introductie  - 5 minuten 
Laat de boomwhackers zien, zeg dat je ze uit wil delen, maar dat er dan eerst wat regels met elkaar afgesproken 
moeten worden. 
Bespreek de Boomwhacker regels. 
Deel de boomwhackers uit en laat de kinderen experimenteren. Spreek een duidelijk stopteken af, zodat de kinderen 
weten dat je weer verder wil gaan. 
Bespreek: hoe kun je de boomwhackers bespelen? (Slaan, iets in doen, mee zwaaien erop tikken) 
 
Oefening: - 5 minuten 
Vraag: waar kan je allemaal op slaan? Laat een kind het vier keer voordoen en de klas vier keer na. Tel hardop mee met 
het kind 1-2-3-4 en met de klas gelijk verder 5-6-7-8 
Zijn er ook lichaamsdelen waar je niet op kunt slaan? 
 
Oefening: - 5 minuten 

 We lopen in een kring, in de maat en tikken mee op ons been 
 8 tellen lopen en tikken, 8 tellen stil staan en tikken 

 
Zingen – 5 minuten 
Boomwackerlied 

Les 1 - Verkennen 



 

 

 

 
Tussenspel  

 Vier maten 8 tikken: GEEL-ROOD-PAARS   E-C-A (Amin) 
 Vier maten, 8 tikken: ORANJE-GROEN- -ROZE  D-B-G (G) 

https://youtu.be/AhYhI1mQTsg 

 
In de kring: - 10 minuten 

 Wie heeft iets op de buis zien staan? 
 Kunnen we ze op volgorde leggen? Bijvoorbeeld alfabetisch. Op een handdoek. 
 Laat iemand tikken: wat valt je op? 
 Kunnen we ze van hoog naar laag leggen? Laat iemand tikken. Wat valt op?  Van laag naar hoog is ook van 

groot naar klein 
 Houd je hand voor je buik, vraag een kind de C/Do te spelen, laat een volgend kind de D/Re bespelen en houd je 

hand iets hoger. Ga zo door. Stop boven je hoofd bij de hoge C. Doe dit een aantal keer en vraag dan wat de 
kinderen opgevallen is: hoe lager de hand, hoe lager de klank, dus hoe hoger… Het lijkt op een trapje, een 
ladder. Een ladder met tonen, dat noemen wij een toonladder. 

 Op welk instrument lijken de boomwhackers zo? 
 
Opdracht - 20 minuten 
Verdeel de kinderen in groepjes van maximaal 4 en laat hen een buis meenemen. Ze mogen eerst iets oefenen. Dan 
noteren ze hun muziekstuk op hun eigen manier op een wit vel. Schrijf er ook een titel bij. Oefen daarna het stuk met 
elkaar. Aan het eind van de les presenteren de kinderen de eigen muziekstukken aan elkaar. We maken een verzamel 
map met ons eigen muziekboek! 
 
Zingen: - 5 minuten 
“Wat gaan we doen met de dronken zeeman”, zie bijlagen. Dit lied gaan we gebruiken bij de eindvoorstelling. 
 
Presentatie – 10 minuten 
De groepjes laten hun compositie om beurten aan de groep horen. We verzamelen de composities in een map, onze 
muziekmap. 
 
  

https://youtu.be/AhYhI1mQTsg


 

 

 

 
 
Doelen:  

 Kennismaken met hard en zacht, nuances aanbrengen 
 Luisteren, spelen, muziek vastleggen, 
 Letten op een dirigent en die volgen 

 
Nodig: 

 Diatonische set boomwhackers, CDEFGABC  
 Bord  
 Papier 
 Stiften 
 Akkoorden kaarten Amin en G  
 (Akkoorden kaarten downloaden http://www.slideshare.net/wendyharling/boom-chords ) 

 
Introductie – 5 minuten 
Kennen we de regels nog? Even herhalen. 
Boomwhackerlied zingen, met alleen staven in de kleuren van de akkoorden. E C A en D B G 
Zet de ECA-kinderen links en de DBG rechts. 
Oefenen in akkoorden slaan 8 x Am akkoord, 8 x G-akkoord, we blijven in tempo. Je hoeft het woord akkoord nog niet 
te gebruiken, mag wel. 
 
Hard en zacht – 10 minuten 

 We lopen in een kring, vier stappen, staan stil, tikken 4x keer op ons been.  
 8 tellen lopen en tikken, 8 tellen staan en tikken 
 We staan stil, tikken 4x hard, 4x zacht. 
 Zo ook met 8 tellen. 
 We spreken een structuur af met elkaar, bijvoorbeeld: 4 stappen, 4 tikken hard, 4 stappen, 4 tikken zacht. We 

lopen echter de klas uit, de gang in, naar het eind en weer terug, maar we blijven in het ritme en in onze 
afgesproken structuur. 

 
Kring – 5 minuten 
Hoe weten we van elkaar of we hard of zacht bedoelen? 

- We spreken het met elkaar af, bijvoorbeeld hoe lichter hoe zachter bij allemaal groene boomwhackers 
- Met de buizen: lang is hard, kort is zacht 
- Een teken gebruiken: grote stip is hard, kleine stip is zacht (op het bord) 

 
 

 
 

Stippen van hard naar zacht 

 

 
 

decrescendo                      crescendo 
 
 
Hard en zacht – 5 minuten 
De kinderen hebben hun boomwhackers vast, een mag de dirigent zijn. 
We spelen allemaal tegelijk, de dirigent wijst de stip aan, de kinderen spelen hard of zacht. 
Enkele kinderen krijgen een beurt. 
 
Benoem dat het een soort van driehoek is. Wat zou welke driehoek betekenen? 

Les 2 – Hard en zacht 

http://www.slideshare.net/wendyharling/boom-chords


 

 

 

 
Crescendo is harder worden, decrescendo is zachter worden 

 
 
Oefen dit ook met een dirigent (aanwijzer) 
 
Akkoorden – 5 minuten 

    
Een akkoord is een samenklank van meerdere tonen. Een akkoord wordt in deze lessen precies tegelijk gespeeld, kijk 
maar, de noten staan onder elkaar.  
 
De kinderen hebben nog steeds deze boomwhackers. Gaan weer in groepjes bij elkaar staan (links en rechts) 
We blijven weer in de maat, maar letten op: alleen de kaart die omhoog gehouden wordt, wordt gespeeld. 
 
Boomwhackerlied – 5 minuten 
We doen het boomwackerlied helemaal: Zingen en slaan met de boomwhackers en dan het tussenspel. 
  



 

 

 

 
 
Piraten – 5 minuten 
De kinderen staan in twee rijen tegen over elkaar, met de C D E F G A B C, liefst allemaal twee buizen (of een) en op 
volgorde van de toonladder. 
We kijken als piraten, een beetje gevaarlijk, we doen of we vechten met de boomwhackers. 
Eerst slaan de twee C’s drie keer tegen elkaar, dan de twee D’s enzovoort. 
We eindigen met een sprong naar het publiek en een grauw. 
 
Componeren – 15 minuten 
De kinderen mogen weer een eigen muziekstuk componeren en noteren en uitvoeren. 
Kunnen ze gebruik maken van hard en zacht? 
 
Presentaties aan elkaar – 10 minuten 
Kunnen we ook iets van vorige week spelen? 
 
Afsluiting – 5 minuten 
We zingen De Dronken Zeeman 
 
  



 

 

 

 
 
Doelen:  

 Ritme toepassen 
 Versnellen en vertragen 
 Herhaling van ritme noteren 
 Luisteren, spelen, muziek vastleggen. 

 
Nodig: 

 Boomwhackers, CDE GA C  
 Bord  
 Papier 
 Stiften 
 Octavatorcaps 
 Akkoorden kaarten Dmin en C  
 (Akkoorden kaarten downloaden http://www.slideshare.net/wendyharling/boom-chords ) 

 
Introductie – 5 minuten 
Boomwhackerlied met akkoorden 
 
Ritme – 10 minuten 

 Hoe klinkt je hart? Kunnen we dat na spelen? 
 Boom = 1 kwartnoot = 1 tel    Whacker = 2 achtste noten = 2 halve tellen. We spelen Boom-whacker-boom-

whacker 
 Tekens afspreken: 

Snoep is een kwart (teken een lolly) 
Kersen is een achtste (teken twee kersen aan elkaar)   deze tekeningen lijken al wat op noten. 
 

  

 

 
 Juf speelt een ritme voor – kinderen spelen na 
 Wie kan een ritme voorspelen? – wij spelen na  
 Kunnen jullie ook iets naspelen van het bord? Noteer een ritme in notenschrift? – zie voorbeeld in bijlage 
 Oefen dit een paar keer. 

 
 
Oefenen voor het optreden – 10 minuten 

 Piratenact met zwaarden 
 Dronken Zeeman met akkoorden in coupletten – hoe klinkt dat? 
 Twee akkoorden met octavatorcaps  
 Akkoorden kaarten  

Les 3 – Lang en kort  

http://www.slideshare.net/wendyharling/boom-chords


 

 

 

     
 
Componeren – 15 minuten 

De kinderen mogen weer een eigen muziekstuk componeren en noteren, oefenen en uitvoeren. In groepjes van 2. 
We kijken vandaag niet naar de kleuren (ze kiezen een akkoord dat al behandeld is) maar naar het ritme. 

 
Presentaties aan elkaar – 10 minuten 
 
Afsluiting  – 5 minuten 

Dronken zeeman zingen 
En meegeven om thuis te oefenen 
Wie heeft een ooglapje? Een doekje? Voor het optreden? 

 
Extra 

Kunnen we al iets van bladmuziek af spelen met elkaar? (Vader Jacob) 
 

 
  



 

 

 

 
Doelen:  

 Ritme toepassen 
 Hoog en laag 
 Ontdekken wat je nog meer met een boomwhacker kunt 
 Muziek noteren en lezen 

 
Nodig 

 Boomwhackers 
 Octavatorcaps 
 Papier 
 Vouwblaadjes in kleuren passend bij de boomwhackers 
 Lijm en schaar  
 Aluminiumfolie 

 
Inleiding – 5 minuten 

 Boomwhacker lied met akkoorden (filmpje maken?) 
 Ritmes na spelen van de juf 
 Ritmes naspelen van een kind  

 
Optreden voorbereiden – 10 minuten 

 Opkomst piraten oefenen (hoe lopen we op, achter elkaar) 
 Kleur boomwhacker afspreken, dit wordt jouw kleur, met of zonder octavatorcap 

 

 Naam Met cap Naam 

 
 

 Gelijk klaar staan, boomwhacker voor je, gevaarlijk kijken 
 Letten op de dirigent die aftelt 
 Drie keer tikken, in rustig tempo, omspringen, WHAA-schreeuwen 
 Klaar staan in akkoorden (kaarten neerleggen) 
 Hele lied oefenen. 

 
Muziek noteren – 30 minuten 

 Even herhalen: hoe kun je muziek noteren? Welke manieren hebben we geprobeerd? 
 Vandaag met vouwblaadjes: kies de 2 kleuren die je nodig hebt, vouw vierkantjes. Een vierkantje is een tel.  

(Boom), twee halve vierkantjes zijn twee halve tellen (whacker). Maak een ritme, leg het neer. Kun je ook letten 
op hoog en laag? Tevreden? Plak het op. 

 Oefen het en wissel dan met een ander tweetal. Kun je hun stuk spelen? Waarom wel of niet? 
 
Even netjes opruimen! 

Les 4 – Papier en schaar, rammel de bammel 



 

 

 

 
Presenteren – 5 minuten 
 Even laten zien en vooral laten horen wat er gemaakt is. 
 
Rammel de bammel – 10 minuten 

 We gebruiken een cap, houden die onder 
 Maak met aluminiumfolie een propje 
 Wat kunnen we hier mee doen? 
 We gaan rammelen 
 Experimenteren maar 
 Kan je hard, kan je zacht, hij mag er niet uitvallen 
 Kunnen we hier een dans bij verzinnen? 

 
Optreden oefenen – 5 minuten 
 
Extra 
Van bladmuziek oefenen: Vader Jacob, Twinkle twinkle 
 
  



 

 

 

 
 
Doelen:  

 Luisteren en Spelen: 
o Klankhoogtes 
o Samenklank en 
o Intervallen  

 Bourdon aanbieden 
 
Nodig 

 Diatonische set Boomwhackers C-D-E-F-G-A-B-C 
 Chromatische set Boomwhackers 
 Octavatorcaps 
 Optie: piano of keyboard, anders een plaatje 

 
 Stokje om mee te slaan op de boomwhackers 
 Handdoek om de boomwhackers op te leggen 

 
Inleiding – 5 minuten 

 Wat hebben we tot nu toe gedaan/geleerd/gehoord? 
 Wat vond je het leukst? 
 Wat wil je vandaag zeker nog doen? 

Inventariseer de antwoorden en kijk wat er aan bod komt vandaag en wat je nog kunt herhalen. 
 
Samenklank – 10 minuten 

 Toon: als je op één boomwhacker slaat 
 Hoe klinkt het als je erop of met meer te gelijk slaat? Klinkt dat altijd mooi? Even laten experimenteren 
 Kies de C en de G.  

De C is de eerste noot van de toonladder in C en noemen we de grondtoon. 
De G is de vijfde noot (vier stappen boven de C, dit heet de kwint. 
Als je deze twee buizen tegelijk slaat dan klinkt dit mooi samen. We noemen dit bourdon. 

 Welke twee buizen klinken mooi bij elkaar? Ga maar experimenteren, laat horen wat je gevonden hebt. Klinkt 
het mooi, dan is het een akkoord. Wringt het, dan heet het een dissonant. 

 

 
Bourdon 

Is een set buizen/klanken die bij elkaar horen en mooi samenklinken. De grondtoon, samen met de 
vijfde noot 

C-G 
D-A 
E-B 
F-C 

Les 5 – Familie Kruis en familie Mol  



 

 

 

 

 
Akkoord: mooi samenklinkende klanken 

Dissonant: wringende klanken 
 
Familie Kruis en familie Mol – 10 minuten 

 De diatonische set boomwhackers, komen overeen met de witte toetsen van de piano. Laat dit zien of horen 
 De zwarte toetsen, dat zijn de familie Kruis en Mol. Eigenlijk zijn het de buren van de witte toetsen.  Ze zijn 

een beetje hoger (kruis) of een beetje lager (mol) 
 Kunnen we ze in de klas nu op volgorde leggen? (Let op kleur, grootte en etiketten) 

 

Optreden voorbereiden, afspreken en oefenen - 20 minuten 
 Piratenstart 
 Dronken zeeman met akkoorden – wie heeft wat? 
 Boomwhackerlied – met de goede akkoorden 

 

Invulling naar wens van de kinderen – 15 minuten 
 ……. 

 

 

 

 
 

 Op het podium als piraten met de boomwhackers C-D-E-F-G-A-B-C. De kinderen kijken gevaarlijk, houden hun 
‘zwaard’ vast.  

 De juf telt af 5-6-7-8 
 De kinderen met de C slaan eerst drie keer tegen elkaar, dan de D enzovoorts. Na de laatste springen ze met 

een schreeuw om 
 Ze lopen naar hun akkoordkaart 
 We zingen en spelen: Dronken Zeeman  

 
 Uitleg in de speelzaal: je mag binnen komen, als de deur dicht is, zingen we met de aanwezigen het 

boomwhacker lied, daarna leg je ze weer neer en mag de volgende groep. 
 Het gemaakte muziekboek ligt ter inzage. 
  
 Kinderen krijgen een blad mee: dit hebben we gedaan en gehoord en geleerd? (Zie bijlage)  

Les 6 – Presentatie  



 

 

 

 
 
 
 

 

Bijlagen 



 

 

 
  



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
  

Kleurenschema Boomwhackers  

Inhoud basisschoolset  



 

 

 

Boomwhackers  

 

Stiften voorbeeld 



 

 

 

 

 

 
 
   

Lied: De dronken zeeman 



 

 

 

 
 
 
Tekst (Nederlands) 
 
Wat zullen we doen met de dronken zeeman, 
Wat zullen we doen met de dronken zeeman, 
Wat zullen we doen met de dronken zeeman, 
‘s morgens in de vroegte. 
 
Hela hop daar gaat ie, 
hela hop daar gaat ie, 
hela hop daar gaat ie, 
‘s morgens in de vroegte! 
 
Gooi hem overboord dan kan ie zwemmen, 
gooi hem overboord dan kan ie zwemmen, 
gooi hem overboord dan kan ie zwemmen, 
‘s morgens in de vroegte. 
 
Hela hop daar gaat ie, 
hela hop daar gaat ie, 
hela hop daar gaat ie, 
‘s morgens in de vroegte! 
 
Hang hem in de mast om uit te waaien, 
hang hem in de mast om uit te waaien, 
hang hem in de mast om uit te waaien, 
‘s morgens in de vroegte. 
 
Hela hop daar gaat ie, 
hela hop daar gaat ie, 
hela hop daar gaat ie, 
‘s morgens in de vroegte! 
 

  
 
Stop hem in zijn bed om uit te slapen, 
stop hem in zijn bed om uit te slapen, 
stop hem in zijn bed om uit te slapen, 
‘s morgens in de vroegte. 
 
Hela hop daar gaat ie, 
hela hop daar gaat ie, 
hela hop daar gaat ie, 
‘s morgens in de vroegte! 
 
Roep de kapitein die zal hem leren, 
roep de kapitein die zal hem leren, 
roep de kapitein die zal hem leren,, 
‘s morgens in de vroegte. 
 
Hela hop daar gaat ie, 
hela hop daar gaat ie, 
hela hop daar gaat ie, 
‘s morgens in de vroegte! 
 
Dat zullen we doen met de dronken zeeman, 
dat zullen we doen met de dronken zeeman, 
dat zullen we doen met de dronken zeeman, 
‘s morgens in de vroegte. 
 
Hela hop daar gaat ie, 
hela hop daar gaat ie, 
hela hop daar gaat ie, 
‘s morgens in de vroegte! 
 

 
 

 
  

  



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Stippen van hard naar zacht 
 
 
 
 
 

 
 
 

decrescendo                                           crescendo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hard en zacht tekens 



 

 

 

 
 

  

 

   

Boom Whacker whack 
 
 

 
 

        
een twee drie vier e  -  ne twee  -  je drie vier 
Boom Boom Boom Boom Whacker Whacker Boom  Boom  
 
  

Kort en lang – kennismaken met noten 

Voorbeeld ritme om na te spelen 



 

 

 

 
 

 
  

Extra: bladmuziek 



 

 

 

Twinkle twinkle little star – Altijd is kortjakje ziek 
 

 
 
  



 

 

 

 
 
Dit zijn boomwhackers ~~  http://www.muziekinschool.net/#!ditzijnboomwhackers/c216o  

Voorbeeldles  
Wakker worden 

~~  http://www.muziekinschool.net/#!wakkerworden/cgpm 

~~  Vader Jacob meespelen 

~~  Met werkblad zelf de noten zoeken 

~~  http://media.wix.com/ugd/d2dcce_c2c1c3fc87944f33af2cf54d83e7c79b.pdf  

Lang zal ze leven ~~  Meespelen 

~~  http://www.muziekinschool.net/#!langzalzeleven/bkniw 

Bladmuziek 

~~  http://www.kindermuziekwinkel.com/Boomwhackers-bladmuziek/ 

~~  sneeuwman 

krokusbolletje 

visjeinhetwater 
Broeder Jacob met tekst (jOris Casteels Kamer Z) 

Broeder Jacob zonder tekst (jOris Casteels Kamer Z)  

Schildpadden Camille Saint-Saens (jOris Casteels Kamer Z) 

Rondalla_aragonesa 

Herfst tweestemming met spelersnummers 

SinterklaasKapoentje 

Zwarte Piet ging uit fietsen 

Zie ginds komt de stoomboot 
Schitter grote ster 
Kling klokje klingelingeling 

Boomwhacker liedjes  
Powerpoints  

~~  http://www.meesterharald.nl/muziek/boomliedjes.htm  

Stickers  
~~  Voor andere instrumenten 

~~  http://www.kindermuziekwinkel.com/Boomwhackers-Chroma-notes-
stickervellen/#.Vsdx2vnhDcs 

Filmpjes 

~~  Leuk bij de introductie 

~~  Filmpje  

~~  https://youtu.be/6jtrRwHVCgI 

~~  William Tell ouverture 
Alle akkoorden ~~  http://www.slideshare.net/wendyharling/boom-chords 
Performen  
 

~~  Piraten optreden 

~~  https://youtu.be/TmyOltB_plY 

Liedje  
~~  The lion sleeps tonight  meespelen  

~~  https://www.youtube.com/watch?v=O_W41PDUuhQ&list=PLw8Vnvj-QIF-
r9rYsS4cCL1KAESIZK5GE  

 

 

Extra: Nog meer leuke ideeën, voorbeelden en links, verzameld 

http://www.muziekinschool.net/#!ditzijnboomwhackers/c216o
http://www.muziekinschool.net/#!wakkerworden/cgpm
http://media.wix.com/ugd/d2dcce_c2c1c3fc87944f33af2cf54d83e7c79b.pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/Boomwhackers-bladmuziek/
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Bladmuziek/sneeuwman.pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Bladmuziek/sneeuwman.pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Bladmuziek/krokusbolletje.pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Bladmuziek/krokusbolletje.pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Bladmuziek/visjeinhetwater.pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Broeder%20Jacob%20met%20tekst%20Blad1.pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Broeder%20Jacob%20zonder%20tekst(1).pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Schildpadden%20Camille%20Saint-Saens%20boomwhackers(4).pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Schildpadden%20Camille%20Saint-Saens%20boomwhackers(4).pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Bladmuziek/rondalla_aragonesa.pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Bladmuziek/Herfst%20tweestemmig%20met%20spelersnummers.pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Bladmuziek/SinterklaasKapoentje.pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Zwarte%20piet%20ging%20uit%20fietsen.pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Zie%20ginds%20komt%20de%20stoomboot.pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Schitter%20grote%20ster.pdf
http://www.kindermuziekwinkel.com/files/images/Kling%20klokje%20klingelingeling.pdf
http://www.meesterharald.nl/muziek/boomliedjes.htm
http://www.kindermuziekwinkel.com/Boomwhackers-Chroma-notes-stickervellen/#.Vsdx2vnhDcs
http://www.kindermuziekwinkel.com/Boomwhackers-Chroma-notes-stickervellen/#.Vsdx2vnhDcs
https://youtu.be/6jtrRwHVCgI
http://www.slideshare.net/wendyharling/boom-chords
https://youtu.be/TmyOltB_plY
https://www.youtube.com/watch?v=O_W41PDUuhQ&list=PLw8Vnvj-QIF-r9rYsS4cCL1KAESIZK5GE
https://www.youtube.com/watch?v=O_W41PDUuhQ&list=PLw8Vnvj-QIF-r9rYsS4cCL1KAESIZK5GE


 

 

 
 



 

 

 

 

 

  



 

 

 
 


