
 

Kleutermuziek 

Voor kinderen in groep 0, 1 en 2: 
Spelenderwijs kennismaken met allerlei 
facetten van muziek en een solide basis 
leggen voor verdere muzikale ontwikkeling. 
Muziek maakt slim, muziek verbindt en 
muziek verrijkt je leven. Dat gunnen we elk 
kind! 

Bij de Nieuwe Muziekschool Uitgeest bieden 
we voor alle niveau’s muzikale vorming op 
maat. Van 0 tot 100 jaar.  

In deze folder vind je informatie voor de 
lesgroepen: 

Kleutermuziek: kleuters van 4 tot 7 jaar. 
Locatie: De Nieuwe Muziekschool Uitgeest:  
Het gemeentehuis: Middelweg 28 
Lessen: 15 lessen a 45 minuten op woensdag  
om 14:00 uur. 
Kosten: €120,- 
 
 

 

 
       
 

 

  

 

 

De lessen worden gegeven door Uitgeester 
Mariska Krab. Mariska is leerkracht en 
werkt nu 10 jaar als muziektherapeut en 
ambulant jeugdhulpverlener vanuit haar 
eigen praktijk. Mariska geeft ook 
muzieklessen bij KDV, aan het regulier- 
en speciaal onderwijs.  

 

Kleutermuziek 
 

We werken vanuit thema’s, zo is iedere 
les een zintuiglijk feestje! We maken 
muziek, luisteren, beleven en bewegen 
op muziek. We ervaren met onze 
zintuigen, verkennen ritmes, leren op 
elkaar afstemmen en naar elkaar te 
luisteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleutermuziek 
Uw familienaam 



 

 
Met gebruik van boomwackers en 
kleurencodering op o.a. xylofoons kunnen 
we ook al echt muziek maken en wordt er 
gesnuffeld aan de basis van de notenleer.  

De betekenisvolle thema’s prikkelen de 
belevingswereld van de kleuters. Zo gaan 
we in de winter dansen als sneeuwpoppen 
en bibberen we met quero’s van de kou.   

 

Ritme, maat en cadans 
Met djembé’s, drumstokken, trommels en 
percussiemateriaal leer je tellen, 
maatsoorten, ritmes en cadans. We 
bewegen op muziek, springen, stampen 
en klappen. Met bodypercussie is je eigen 
lichaam je trommeltje. We doen 
muzikale spelletjes en maken kennis met 
allerlei soorten muziekstijlen.  

  

  

Melodie en vaardigheden 
Tijdens kleutermuziek wordt er veel 
gezongen. Bestaande liedjes maar ook 
nieuwe liedjes, die je daarna mee naar 
huis krijgt. We gebruiken allerlei 
instrumenten en soms mag je hele 
bijzondere instrumenten proberen.  De 
piano, gitaar en je eigen stem worden elke 
les gebruikt. 

Veilig voelen 
Je veilig voelen en gezien worden is basis van de lessen. Mariska heeft veel ervaring met 

jonge kinderen en gebruikt en vast openingslied en eindlied voor de kleuters, waarbij ieder 
kind even toegezongen wordt. Het samen plezier maken staat voorop.  

Geluidsopnames/film van de aangeboden liedjes worden met thuis gedeeld, zodat de 
kleuters ook thuis verder kunnen met de liedjes en werkvormen en alle ouders/verzorgers 

gewoon mee kunnen doen. 
 

Lesgeld dient vooraf te zijn voldaan voor de gehele cursus.  

Voor meer informatie: info@mariskakrab.nl en tel. 06-16290959. 

Algemene voorwaarden en inschrijfformulier: zie website www.muziekschooluitgeest.nl en 
www.mariskakrab.nl  

Kijk ook bij ons cursusaanbod: Muziek op schoot, AMV en Muziek Speciaal. 


