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Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; richten op leraar voor de klas.  

Welkom 
Doel: Stellen van doelen voor deze les; terughalen van doelen van vorige les.  
Werkwijze:  

1e les: Kijk eens naar de afbeelding en de titel? Waar gaat deze les over, denk je? 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Kijk goed: Welke dieren komen voorbij? (uil, vleermuizen, hond, katten? 
2. Luister goed: Welke instrumenten en geluiden hoor je? (Bijna allemaal van het symfonieorkest, 
vooral blazers.) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de tweede les, vervolg  filmpje in Kern 5 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten spelen hier vooral? (Piano en viool) 
2. Heb je deze muziek eerder gehoord? (Spookslot Efteling, Les Karoetsie, Dance Macabre: Zie verder 
kern 8) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van het refrein. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Kern 2, 3 en 4 
Doel: Leren van de tekst en de melodie van het couplet.  
Werkwijze:  

Zie kern 1 
Vraag: Zijn er ook rijmwoorden? (Halloween, gezien, zien) 

Groep: 4/5/6 
Thema: Halloween 
Inhoud: Een lied over 31 oktober, Halloween, geluidenspel, spelen van 
instrumenten.  
(Er is ook een versie voor de Bovenbouw.)
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Kern 5  Voor de tweede les, vervolg  van filmpje in Inleiding 2 
Doel: Spelen van instrumenten bij dit filmpje 
Werkwijze:  

Laat eerst een keer het filmpje zien, met de opdracht: Luister god naar de muziek. Is dit de hele tijd 
hetzelfde? (nee, die wisselt af en toe van tempo en sfeer.) 
Laat ze het filmpje nog eens zien. Nu klappen ze zacht in hun handen de maat van de muziek mee. Let 
op de wisselingen. 
Verdeel de instrumenten. Laat het filmpje nog eens zien en nu spelen ze zacht hun instrument me. 

Kern 6 
Doel: Geluiden verzinnen bij sfeerplaatjes 
Werkwijze:  

Bespreek kort de plaatjes: Uil, spook, vleermuizen, heks, monster, kookpot, donderwolk en kat. 
Vraag aan de kinderen welk geluid ze zouden verzinnen bij elk plaatje. 
Wijs nu een plaatje aan, bij voorkeur met een stokje: De kinderen maken het bijpassende geluid.  
Stokje weg, geluid weg! 
Variatie: verdeel de klas in 8 groepjes: Elk krijgt een geluid. Als hun geluid wordt aangewezen, laten ze 
het horen. Natuurlijk zijn er ook wel eens twee geluiden tegelijkertijd aan de beurt. 
Laat ook een kind de plaatjes aanwijzen. 

Kern 7 
Doel: Kennismaken met de viool 
Werkwijze:  

Vraag: Welk instrument zie je hier? Ken je nog familieleden van de viool? (Altviool, cello, contrabas, 
vedel,….) 
Laat ze een blaadje en pen pakken. Lees zelf het eerste woord voor, de kinderen schrijven het 
bijpassende getal op hun blaadje. Dan het volgende woord, het getal komt eronder te staan, enz.  
Klaar? Klik op ‘check’ en kijk samen na. 
Voor een volgende keer: Quiz 2: Nu moeten ze bij elk getal een woord invullen.  

Kern 8 
Doel: Kennismaken met (het eerste deel van) de Dance Macabre van Saint Saens.  
Werkwijze:  

Opdracht: Kijk goed naar dit filmpje: Hoe heten de twee instrumenten? (Vleugel en viool) 
Hoe wordt er op gespeeld? Wat doen de linker- en de rechterhand van de violiste?  
Aan welke kant van de piano zitten de lage tonen? (Links) 

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); zelfstandig de ritmes uitvoeren.  
Werkwijze: 

Zet speler 1 aan en de kinderen zingen het hele lied. Vergeet niet de tekst op tijd te scrollen. 
Variatie: Verdeel je klas in 5 groepen: Elk krijgt een couplet, het refrein zingt iedereen.  
Extra: verzin een dans bij dit lied. 
Zing ook een keer met de rechterspeler: De Playbackversie.  

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1 
Nu kun je bij het refrein 4 kinderen de maat laten spelen op instrumenten.  
Variatie: Vraag een kind om tijdens de intro twaalf keer op de triangel (klok) te slaan. 
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(T+M: Roel Janssen/Willem van der Heijden) 

Spoken, spoken, spoken, griezel, griezel, griezelen 

Spoken, spoken, spoken, griezel, griezel, woohahahahahah! 

31 oktober, het is weer Halloween 

Spoken en griezelen, monsters al gezien? 

Spoken…. 

31 oktober,  dag van Halloween 

Graaf Dracula wordt wakker, heksen te zien 

Spoken…. 

31 oktober,  schrik van Halloween 

Spinnen in hun webben, wel een stuk of tien 

Spoken…. 

31 oktober, luguber Halloween 

De nacht is al  gevallen, je kunt nu niets meer zien 

Spoken…. 

31 oktober,  angst van Halloween 

Alle mensen schrikken, jij het meest misschien 

Spoken…. Spoken…. 
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