
 

 
 

Jeuk 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 

Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 
Er was eens een koning die altijd heel erg moe was. Elke ochtend zat hij weer te slapen aan 
het ontbijt en kwam hij te laat op zijn belangrijke afspraken. Op een ochtend was hij weer 
zó moe dat hij in slaap viel tijdens het eten en FLOEP, zijn hoofd belandde op zijn broodje 
pindakaas.  Hoe komt het toch dat de koning zo moe was? Wat denken jullie? De lakeien 
van de koning waren ook heel nieuwsgierig en daarom zei de koning: …… (liedje zingen) 

 

 

 

 

  



 

 
 

Beluisteren 
‘Jeuk’ met zang kan je hier beluisteren   
De instrumentale versie kan je hier beluisteren. 
 
Bewegen  
In de uitzending wordt tijdens dit liedje een speciale dans uitgevoerd. Deze kan je 
gemakkelijk nadoen met de klas. Onder het kopje ‘speelwijze’ is de uitwerking hiervan te 
vinden.  
 
Wat hebben wij in de uitzending gebruikt? 

- Koninklijke aankleding 
 
Speelwijze 
Om in de sfeer te komen, kunnen de kinderen zich verkleden als mensen aan het hof. Denk 
aan een koning(in), lakeien en de hofnar. Wanneer iedereen in stijl verkleed is, kan je een 
grote opkomst in scene zetten waarna de kinderen met elkaar kunnen gaan zingen.  
 
Laat de kinderen vervolgens gebaren maken bij bepaalde woorden in het lied. Dus wanneer 
er wordt genoemd waar de koning allemaal jeuk heeft, raak je die lichaamsdelen aan (zie 
arcering in de bladmuziek). Herhaal vervolgens dit laatste gedeelte een paar keer zoals 
aangegeven staat in de bladmuziek met de herhalingstekens (zie de herhalingstekens 
hieronder in het blauw) Het gedeelte tussen deze tekens wordt dan herhaald. Het gedeelte 
dat je herhaald kan je hierna opbouwen door steeds sneller te gaan zingen.  
 
 
 
 
 
 

Instrument 
Het instrument dat centraal staat in de uitzending ‘Jeuk’ is de trompet. Wil je het geluid 
van de trompet in de klas laten horen? Dan is hier een voorbeeld van de trompet te vinden.  
 
Wist je dat… 

- Een trompet zo mooi glimt omdat er een klein laagje zilver overheen zit 
- Om op een trompet te spelen je met je lippen moet trillen (alsof je een scheet laat) 
- Een toon van de trompet lager wordt, wanneer de buis langer is 

 
Uitzending 
De volledige uitzending kan hier bekeken worden. 

https://www.zappelin.nl/playlists/39
http://download.omroep.nl/ntr/schooltv/apennoten/apennoten_18_mp3_jeuk.mp3
https://www.zappelin.nl/playlists/38
https://www.zappelin.nl/apennoten

