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Samen spelen 

Het is de eerste dag na de vakantie in de klas 

van Juf Christien. Alle kinderen zitten in de 

kring. Veel kinderen kennen elkaar wel van 

voor de vakantie, maar er zijn ook een paar 

nieuwe kinderen in de klas. Zij zijn in de 

vakantie hierheen verhuisd. Zij kennen nog 

niemand en niemand weet wie zij zijn. 

Eerst mag iedereen iets over de vakantie 

vertellen. Wel een beetje kort, natuurlijk. Dan 

is het tijd om elkaar een beetje beter te leren 

kennen. Juf Christien zegt: ”Vertel eens wat je 

leuk vindt om te doen. Doe je aan sport, 

bijvoorbeeld voetbal, of korfbal, of gym? Of zit 

je op muziekles? Welk instrument speel je 

dan?” 

Joris mag beginnen. Hij zit op voetbal. Hij is de 

keeper, een hele goeie! Floortje zit op gym, 

net nieuw bij de springgroep. Dave is een van 

de nieuwe kinderen. Hij is nog een beetje 

verlegen. Hij zit op blokfluitles. “Ha,” roept 

Karel, “blok-fluit? Is het nou een blok, of is het 

een fluit?” Floortje vindt het maar stom van 

Karel. Hij weet toch wel wat een blokfluit is? 

Gewoon een houten fluit waar je mooi muziek 

mee kunt maken. Dan vertelt zij dat zij zelf 

dwarsfluit leert spelen. En als Karel niet weet 

wat een dwarsfluit is: dat is een ijzeren fluit. 

Tenminste, niet van ijzer, maar een soort 

zilver ofzo. En als je erop speelt houd je hem 

dwars voor je mond. En meteen doet zij het 

met haar handen voor. Dan is Annemarie aan 

de beurt. Zij heeft gitaarles. Ze kan al een paar 

liedjes spelen. Natuurlijk weet iedereen wel 

hoe een gitaar eruit ziet. Ricardo is ook een 

nieuwe jongen in de klas. Hij is niet verlegen. 

Hij zit de hele tijd al te bewegen en met zijn 

vingers op zijn knieën te tikken. “Ja, ik ben een 

drummer,” zegt hij. “En ik denk dat ik ook wel 

een hele goeie drummer ben. Mijn leraar vond 

dat ik wel snel ging. Maar nu ben ik verhuisd 

en moet ik een andere leraar zien te vinden.” 

Dan vertelt Jaap nog dat hij op korfbal zit, 

Lidewij dat zij pianoles heeft en alle andere 

kinderen vertellen wat zij leuk vinden om te 

doen. 

Als iedereen aan de beurt is geweest, heeft juf 

Christien een leuk idee. Er zijn heel veel 

kinderen die muziekles hebben. Deze groep 

kan wel een muziekgroep worden! Als er goed 

geoefend wordt, kan de muziekgroep aan het 

eind van het schooljaar de liedjes begeleiden. 

Dat is toch veel leuker dan het orgel van 

meester Job, of meezingen met een CD? 

Annemarie weet het niet zo goed. Zij kan nog 

maar een paar liedjes spelen. En Floortje kent 

juist weer andere liedjes. En Ricardo… 

Ricardo heeft een heel ander probleem. “Ik 

denk dat ik veel te goed ben voor jullie.” O, 

tja, kan dat ook? Plotseling is het stil in de 

klas. “Ja Ricardo, misschien ben jij wel veel 

beter dan de anderen,” zegt juf Christien. 

“Maar is het leuk als er bij liedjes alleen maar 

trommels te horen zijn? Of zou het mooier zijn 

als er ook een fluit bij is. Of een gitaar, of 

allebei.” Dan praten zij er met elkaar over in 

de kring. Een drumstel is heel leuk, vooral als 

je er goed op kunt spelen. Maar dan speel je 

wel alleen. En dat is ook zo bij een fluit en bij 

een gitaar en bij heel veel andere 

muziekinstrumenten.  

Bijna allemaal vinden ze dat het mooier en 

leuker is als je samenspeelt. Dus de 

muziekgroep van juf Christien willen zij best 

proberen. Alleen Ricardo weet het nog niet. 

Want misschien kunnen de anderen eigenlijk 

helemaal niet spelen. “Maar je moet niet 

meedoen, Ricardo,” zegt juf Christien. Hij mag 

ook gewoon een paar keer komen oefenen en 

dan zeggen of hij bij de muziekgroep komt. 

Een drumstel erbij maakt het natuurlijk wel 

extra leuk. Vooral als het een goede drummer 

is! Als Ricardo dat hoort begint hij een beetje 
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te glimmen. Dát wil hij wel laten zien, dat hij 

een goede drummer is. 

De volgende woensdagmiddag gaat de 

muziekgroep voor het eerst oefenen. Het is 

niet allemaal even gemakkelijk en niet 

iedereen kan het even snel en even goed, 

maar het is wel gezellig. En elke week gaat het 

een beetje beter. En na een poosje is zelfs 

Ricardo blij dat hij met de muziekgroep mee 

mag doen. Dat is nog veel leuker dan alleen in 

zijn kamer oefenen! 


