
 

 
 

Sambaballen lied 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 

Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 
Ik was pas op een feestje, dat was erg leuk. Er was muziek, lekker eten en drinken en 
mooie lichtjes. Ik wilde wel de hele avond en nacht daar blijven, zó gezellig. Ik had gelijk zin 
om ook een feestje te geven. Waar kan je allemaal een feestje voor geven? (verjaardag, 
bruiloft, diploma) Zijn jullie wel eens op een leuk feestje geweest?  
Ik ken een liedje over een dorp waar altijd feest is. Aan het einde van elke dag gaan ze 
dansen en zingen met elkaar. En dat klinkt zo: ….. 
 

 

 

 

  



 

 
 

Beluisteren 
‘Sambaballen lied’ met zang kan je hier beluisteren   
De instrumentale versie kan je hier beluisteren. 
 
Knutselen en spelen 
Bij dit liedje kan je gebruik maken van sambaballen, maar het is nog leuker om zelf shakers 
te maken. Shakers zijn erg gemakkelijk om te knutselen, een uitleg is hier te vinden.  
 
Wat hebben wij in de uitzending gebruikt? 

- Zelfgemaakte shakers 
- Zelfgemaakte bloemenkransen 

 
Speelwijze 
Bij dit liedje leren de kinderen met sambaballen of zelfgemaakte shakers op een aantal 
vaste plekken in het refrein twee keer achter elkaar te shaken. Het shaken moet worden 
gedaan op de geel gearceerde plekken in de bladmuziek. Dus steeds na de woorden 
‘sambaballen lied’ en na ‘doe maar mee en geniet’ schudden de kinderen twee keer met hun 
shakers (zie ook de uitzending voor uitleg) Oefen dit eerst met in de handen klappen, 
daarna kunnen de kinderen de shakers gebruiken.  
 

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

- De steeldrum vroeger en vandaag wordt gemaakt van een olievat 
- De stokjes van de steeldrum vroeger werden gemaakt van takken en een oude 

fietsband 
 
Uitzending 
De volledige uitzending kan hier bekeken worden. 
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