
Samen zingen en muziek maken ont-
spant, verbindt en je wordt er vrolijk 
van! Volgens mij kun je er daarom niet 
vroeg genoeg mee beginnen.

Graag kom ik met kinderen tot onge-
veer zes jaar oud “Liedjes Vieren”.

Tijdens de lessen maak ik gebruik van  
verschillende materialen, kleine 
muziekinstrumenten en bewegingen 
om de liedjes te ondersteunen en de 
fantasie te prikkelen. Zo is het voor 
de kinderen uitdagend, motiverend 
en leuk. Vrolijkheid en plezier beleven 
staat voorop!

De stem is het belangrijkste instrument 
voor het jonge kind, daarom zijn de les-
sen voornamelijk gericht op het zingen.

Door afwisseling in de muziekactivi-
teiten wordt er aandacht besteedt aan 
veel ontwikkelingsgebieden: Taal- , 
motorische-, sociale-, emotionele-, 
cognitieve- en zintuiglijke ontwikke-
ling. En niet te vergeten de muzikale 
ontwikkeling.

Jonge kinderen houden van herhaling, 
daarom worden de liedjes herhaald in de 
volgende lessen. Dit bevordert herken-
ning en het aanleren van de liedjes.

Liedjes Vieren



Mijn naam is Esther Splithof

Ik heb een grote passie voor muziek, 
de natuur en kinderen.
Vanaf mijn twintigste heb ik op diverse 
manieren met kinderen gewerkt: eerst 
als verpleegkundige en daarna 17 jaar 
als eigenaar van Kinderdagverblijf De 
Lange Wei.

Op het kinderdagverblijf vond ik het 
zingen en muziek maken met de kinde-
ren één van de leukste activiteiten. 
Daarnaast treed ik op met de 
Stippieshow op onder andere scholen, 
kinderdagverblijven en buurtfeesten. 
Zie www.stippieshow.nl 

Vanaf eind 2018 heb ik besloten om 
meer muziek met kinderen te gaan 
maken. Ik ben de Vakopleiding Muziek 
gaan doen zodat ik muzieklesjes kan 
geven aan dreumessen en peuters op 
kinderdagverblijven of peuteropvang 
organisaties. 
Daar ga ik dan met veel plezier “Liedjes 
Vieren” met de kinderen!
Afhankelijk van de leeftijd duren de 
lessen tussen de 30 en 40 minuten.

Ben je benieuwd en zie je het belang van 
muziek voor jonge kinderen in?

Bel of mail me dan vrijblijvend voor 
meer informatie en om mogelijkheden 
te bespreken.

Esther Splithof

06-53 73 90 19
E.Splithof@outlook.com


