
 
 
 
 

Muziekles 
 

Doelstellingen aflevering 
Leerlingen weten aan het eind van de les dat: 

 Huisje Boompje Beestje 25 jaar bestaat; 

 De leerlingen leren het begrip kegel 

 De leerlingen leren dat een fanfare een muziekgroep is die vaak op straat speelt en die 
voornamelijk bestaat uit blaasinstrumenten en slaginstrumenten. 

 
Bij een feest hoort natuurlijk ook muziek. Het is leuk om zelf muziek te maken, zoals bij de fanfare. In 
deze muziekles maken kinderen kennis met schoolinstrumenten. Kies de eenvoudige of uitgebreide 
versie van de les. 
 
Nodig: 

 2 of meer x Triangel    Δ 

 2 of meer x Bellen/schellenstaaf/tamboerijn ¤ 

 2 of meer x Handtrom/Bongo   Θ 

 2 of meer x Claves    — 

 2 of meer x Maracas/sambabal   Î 

 Hoempapa, een lied over de fanfare:  
http://schooltv.ntr.nl/video/media/3008/  
 

1. Eenvoudige versie: 
Laat één instrumentgroep een couplet of refrein meetikken op de maat. Bij het volgende couplet of 
refrein speelt een andere groep mee. De andere kinderen zijn de zangers. Geef de instrumenten na 
het lied aan een nieuwe groep kinderen en herhaal tot iedereen aan de beurt is geweest. 
 

2. Uitgebreide versie: 
Zorg dat het schema van de volgende pagina op het bord komt. Leg uit wat elk teken betekent. De 
kinderen mogen hun instrument bespelen als het bij de zin aangegeven staat. De kinderen die geen 
instrument hebben zijn de zangers. Geef de instrumenten na het lied aan een nieuwe groep kinderen 
en herhaal tot iedereen aan de beurt is geweest. 
  

http://schooltv.ntr.nl/video/media/3008/


 
 
 
 
 
 

Tekst: Instrument: 

Hoempa, hoempa, hoempapa. 
Wij zijn de fanfare. 
Hoempa, hoempa, hoempapa. 
We spelen op de straat. 

Î  
Δ 
Î  
Δ 

Hoempa, hoempa, hoempapa. 
Met stokken en met snaren. 
Hoempa, hoempa, hoempapa. 
We lopen in de maat. 

¤ 
— 
¤ 
— 

Waar wij spelen is het feest. 
Het is nog nooit zo leuk geweest. 
Hoempa, hoempapa. 
Rettettet, tettettet tèè. Boem! 

Θ  ¤ 
Θ  ¤ 
Δ   Î  — 
Δ   Î  — 

Rom, bom, rombombom. 
Ik sla op de grote trom. 
Rettet, tettettet, 
Ik blaas op de trompet. 

Θ 
Θ 
Δ  ¤ 
Δ  ¤ 

Hoempa, hoempa, hoempapa. 
Wij zijn de fanfare. 
Hoempa, hoempa, hoempapa. 
We spelen op de straat. 

Î  
Δ 
Î  
Δ 

Hoempa, hoempa, hoempapa. 
Met stokken en met snaren. 
Hoempa, hoempa, hoempapa. 
Wij lopen in de maat. 

¤ 
— 
¤ 
— 

Waar wij spelen is het feest. 
Het is nog nooit zo leuk geweest. 
Hoempa, hoempapa. 
Rettetet, tettettet tèè. Boem! 

Θ  ¤ 
Θ  ¤ 
Δ   Î  — 
Δ   Î  — 

Rom, bom, rombombom. 
Hoor je wel hoe hard ik trom. 
Rettettet, rettettet. 
We maken heel veel pret. 

Θ 
Θ 
Δ  ¤ 
Δ  ¤ 

Hoempa, hoempa, hoempapa. 
Wij zijn de fanfare. 
Hoempa, hoempa, hoempapa. 
We spelen op de straat. 

Θ  Î  — 
Θ  Î  — 
Θ  Î  — 
Θ  Î  — 

Waar wij spelen is het feest. 
Het is nog nooit zo leuk geweest. 
Hoempa, hoempapa. 
Rettettet, tettettet tèè. Boem! 

Θ  ¤ 
Θ  ¤ 
Δ   Î  — 
Δ   Î  — 

 


