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Thema: Algemeen 

 
ABCDEFG … 

 
A B C D E F G 
Zing met ons de letters mee 
H I J K L M N O P 
Q R S T U V W 
X Y Z, goed opgelet 
Dit is nu het alfabet 
A B C D E F G 
Zing met ons de letters mee 
H I J K L M N O P 
Q R S T U V W 
X Y Z, goed opgelet 
Dit is nu het alfabet 
 

Een twee drie vier, hoedje van papier 

 
Een, twee, drie, vier 

Hoedje van, hoedje van 
Een, twee, drie, vier 

Hoedje van papier 
 

Heb je dan geen hoedje meer 
Maak er één van bordpapier 

Een, twee, drie, vier, 
Hoedje van papier 

 
Een, twee, drie, vier 

Hoedje van, hoedje van 
Een, twee, drie, vier 

Hoedje van papier 
 

En als het hoedje dan niet past 
Zetten we ’t in de glazenkas 

Een, twee, drie, vier 
Hoedje van papier 
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Hokey pokey 

 
Woh! 
Je doet je linker arm in 
Je linker arm uit 
In, uit, in, uit, 
Gooi het er maar uit 
We doen de hokey pokey 
En we gaan maar door 
En zingen daarbij in koor 
 
Oh hokey hokey pokey 
Oh hokey hokey pokey 
Oh hokey hokey pokey 
Knie, buik, arm, hoofd, rol rol rol 
 
Je doet je rechter arm in 
Je rechter arm uit 
In, uit, in, uit, 
Gooi het er maar uit 
We doen de hokey pokey 
En we gaan maar door 
En zingen daarbij in koor 
 
Oh hokey hokey pokey 
Oh hokey hokey pokey 
Oh hokey hokey pokey 
Knie, buik, arm, hoofd, rol rol rol 
 
Je doet je linker been in 
Je linker been uit 
In, uit, in, uit, 
Gooi het er maar uit 
We doen de hokey pokey 
En we gaan maar door 
En zingen daarbij in koor 
 
Oh hokey hokey pokey 
Oh hokey hokey pokey 
Oh hokey hokey pokey 
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Knie, buik, arm, hoofd, rol rol rol 
 
Je doet je rechter been in 
Je rechter been uit 
In, uit, in, uit, 
Gooi het er maar uit 
We doen de hokey pokey 
En we gaan maar door 
En zingen daarbij in koor 
 
Oh hokey hokey pokey 
Oh hokey hokey pokey 
Oh hokey hokey pokey 
Knie, buik, arm, hoofd, rol rol rol 
 
Je doet je hele lijf in 
Je hele lijf uit 
In, uit, in, uit, 
Gooi het er maar uit 
We doen de hokey pokey 
En we gaan maar door 
En zingen daarbij in koor 
 
Effe wachten! 
 
Ooooooooooooooooh. 
 
Oh hokey hokey pokey 
Oh hokey hokey pokey 
Oh hokey hokey pokey 
Knie, buik, arm, hoofd, rol rol rol 
 
Oh hokey hokey pokey 
Oh hokey hokey pokey 
Oh hokey hokey pokey 
Knie, buik, arm, hoofd, rol rol rol 
 
  



 7 

In de maneschijn 

 
In de maneschijn, in de maneschijn, 

klom ik op een trapje door het raamkozijn. 
Maar je raadt het niet, nee je raadt het niet. 

Zo doet een vogel en zo doet een vis 
en zo doet een duizendpoot, die 

schoenenpoetser is. 
 

en dat is één en dat is twee 
en dat is dikke, dikke, dikke tante Kee. 

En dat is recht en dat is krom, 
en zo draaien wij het wieleke nog eens om. 

Rom-bom! 
 

Klein klein kleutertje 

 
Klein klein kleutertje 
Wat doe je in mijn hof 
Je plukt er alle bloempjes af 
Je maakt het veel te grof 
 
O mijn lieve mamaatje 
Zeg het niet tegen papaatje 
Ik zal zoet naar school toe gaan 
En de bloemetjes laten staan 
 
Klein klein kleutertje 
Wat doe je in mijn hof 
Je plukt er alle bloempjes af 
Je maakt het veel te grof 
 
O mijn lieve mamaatje 
Zeg het niet tegen papaatje 
Ik zal zoet naar school toe gaan 
En de bloemetjes laten staan 
 
  



 8 

Twee emmertjes water halen 

 
Twee emmertjes water halen 

Twee emmertjes pompen 
De meisjes op de klompen 

De jongens op hun houten been 
Rij maar door mijn poortje heen 

 
Van je ras ras ras 

Rijdt de koning door de plas 
Van je voort voort voort 

Rijdt de koning door de poort 
Van je erk erk erk 

Rijdt de koning naar de kerk 
Van je één....twee....drie 

 
We bouwen een huis 

 
We bouwen een huis 
Een heel groot huis 
Deurtje open 
Deurtje toe 
KIEKEBOE 
 
 
 

 
Zagen zagen wiede wiede wagen 

 
Zagen zagen Wiedewiede wagen 

Jan kwam thuis om een boterham te vragen  
Moeder was niet  

Vader was niet thuis 
Piep zei de muis in het voorhuis 
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Zo gaat de molen  

 
Zo gaat de molen de molen de molen  
Zo gaat de molen de mo-ho-len 
Zo gaat de wieken de wieken de wieken  
Zo gaat de wieken de wie-hie-ken 
Zo gaan de handjes de handjes de handjes  
Zo gaan de handjes de ha-ha-ndjes 
Zo gaan de voetjes de voetjes de voetjes 
Zo gaan de voetjes de voe-hoe-tjes 
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Thema: Dieren 

 
10 kleine visjes 

 
Tien kleine visjes 
Die zwommen naar de zee 
Moeder zei: 
Maar ik ga niet mee 
Ik blijf lekker in die oude boeren sloot 
Want in de zee zwemmen haaien 
En die bijten je 
blub, blub, blub, blub,blub 
blub, blub, blub, blub, blub 
blub, blub, blub, blub, blub 
 
Negen kleine visjes 
Die zwommen naar de zee 
Moeder zei: 
Maar ik ga niet mee 
Ik blijf lekker in die oude boeren sloot 
Want in de zee zwemmen haaien 
En die bijten je 
blub, blub, blub, blub,blub 
blub, blub, blub, blub, blub 
blub, blub, blub, blub, blub 
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Alle eendjes zwemmen in het water 

 
Alle eendjes zwemmen in het water, 

Falderalderiere, falderalderare. 
Alle eendjes zwemmen in het water. 
Fal, fal, falderalderalderalderalralral. 

 
Alle jongens zwemmen in het water, 

Falderalderiere, falderalderare. 
Alle jongens zwemmen in het water. 
Fal, fal, falderalderalderalderalralral. 

 
Alle meisjes zwemmen in het water, 

Falderalderiere, falderalderare. 
Alle meisjes zwemmen in het water. 
Fal, fal, falderalderalderalderalralral. 

 
Alle mama’s zwemmen in het water, 

Falderalderiere, falderalderare. 
Alle mama’s zwemmen in het water. 
Fal, fal, falderalderalderalderalralral. 

 
Alle papa’s zwemmen in het water, 

Falderalderiere, falderalderare. 
Alle papa’s zwemmen in het water. 

Fal, fal, falderalderalderalderalralral. 
 

Alle eendjes zwemmen in het water, 
Falderalderiere, falderalderare. 

Alle eendjes zwemmen in het water. 
Fal, fal, falderalderalderalderalralral. 
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Beertje beertje draai je om 

 

Beertje beertje draai je om 
Beertje beertje buig je krom 
Beertje beertje veer op je hoed 
Beertje beertje sta je goed? 
 

 
 

Boer wat zeg je van mijn kippen 

Boer wat zeg je van mijn kippen? 
Boer wat zeg je van mijn haan? 

Hebben ze dan geen mooie veren? 
Of staat jou de kleur niet aan? 

 
Boer wat zeg je van mijn kippen? 

Boer wat zeg je van mijn haan? 
 

Daar staat een olifant 

 
Daar staat de olifant 
Met een bultje op zijn rug 
Zo gaat hij naar binnen 
Als je ‘t zien wilt – kom dan vlug 
Daar staat de olifant 
Met een bultje op zijn rug 
Hij heeft vannacht gevochten 
Met een kanjer van een mug 
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De kikkertjes 

Wij kikkertjes, wij kikkertjes, 
zijn aardig om te zien. 

Wij kikkertjes, wij kikkertjes, 
zijn aardig om te zien. 

 
Oewak, wak wak, 
Oewak, wak wak, 

Oewak, wak wak, wak wak. 
 
Hansje Pansje Kevertje 

 
Hansje pansje kevertje, 
die klom eens op een hek. 
Neer viel de regen, 
die spoelde alles weg. 
Op kwam de zon, 
die maakte alles droog. 
Hansje pansje kevertje, 
die klom toen weer omhoog. 
Hansje pansje kevertje, 
die klom eens op een hek. 
Neer viel de regen, 
die spoelde alles weg. 
Op kwam de zon, 
die maakte alles droog. 
Hansje pansje kevertje, 
die klom toen weer omhoog. 
Hansje pansje kevertje, 
die klom eens op een hek. 
Neer viel de regen, 
die spoelde alles weg. 
Op kwam de zon, 
die maakte alles droog. 
Hansje pansje kevertje, 
die klom toen weer omhoog. 
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Hondje waf 

 
Hondje waf waf, waf, waf  
Blijf jij van mijn lekkers af 

Kom eens hier  
Aardig dier  

OH, wat hebben we een plezier 
 
Hop paardje hop 

 
Hop! hop! hop! paardje in galop 
Over hekken, sloten henen 
Maar voorzichtig – breek geen benen 
Hop! hop! hop! paardje in galop 
 
Hop! hop! ho! paardje eet geen stro 
‘k Zal het paardje haver kopen 
Dat het in galop kan lopen 
Hop! hop! ho! paardje eet geen stro 
 
Hop! hop! hop! paardje in galop 
Over hekken, sloten henen 
Maar voorzichtig – breek geen benen 
Hop! hop! hop! paardje in galop 
 
 

Ik zag twee beren  

 
Ik zag twee beren 
Broodjes smeren. 

Oh, dat was een wonder 
Het was een wonder, boven wonder 

Dat die beren smeren konden 
Hi hi hi, ha ha ha 

Ik stond er bij en ik keek er naar 
 



 15 

Kipje tok 

 
Kipje tok  
Tok tok tok  
Kom eens in mijn kippenhok 
Leg voor mij een lekker ei 
Oh wat heerlijk smullen wij  
 

 

Molletje  

 
Onder de grond, onder de grond, 

Daar woont de mol in zijn jasje van bont. 
Graaft er een gang, tien meter lang,  

Zand op zijn snuitje en zand op zijn wang. 
 

Molletje kan bijna niet zien,  
dat is toch gevaarlijk misschien. 

Molletje straks stoot je je kop,  
zet voortaan altijd je bril maar op. 

 
 

Olifantje in het bos/op het strand 

 
Olifantje in het bos 
Laat je mama toch niet los 
Anders raak je de weg nog kwijt 
En dan heb je straks nog spijt 
Olifantje in het bos 
Laat je mama toch niet los 
 
Olifantje op het strand 
Geef je papa toch een hand 
Anders raak je de weg nog kwijt 
En dan heb je straks nog spijt 
Olifantje op het strand 
Geef je papa toch een hand 
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Papegaaitje  

 
Papegaaitje leef je nog 

Ieja Deja 
Ja, meneer ik ben er nog 

Ieja Deja 
‘k Heb m’n eten opgegeten 
En m’n drinken laten staan 

Ieja Deja Poef! 
  

Papegaaitje leef je nog 
Ieja Deja 

Ja, meneer ik ben er nog 
Ieja Deja 

‘k Heb m’n appel opgegeten 
En het klokhuis laten staan 

Ieja Deja Poef! 
  

Papegaaitje leef je nog 
Ieja Deja 

Ja, meneer ik ben er nog 
Ieja Deja 

‘k Heb m’n nootjes opgegeten 
En de doppen laten staan 

Ieja DejaPoef! 
  

Papegaaitje leef je nog 
Ieja Deja 

Ja, meneer ik ben er nog 
Ieja Deja 

‘k Heb m’n zaadjes opgegeten 
En de pitten laten staan 

Ieja DejaPoef! 
  

Papegaaitje leef je nog 
Ieja Deja 

Ja, meneer ik ben er nog 
Ieja Deja 

‘k Heb m’n eten opgegeten 
En m’n drinken laten staan 

Ieja DejaPoef! 
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Poesje mauw 

 
Poesje mauw 
kom eens gauw  
ik heb lekkere melk voor jou  
en voor mij rijsterbrie 
O, wat heerlijk smullen wij.  

 
 

 

 

 

 
Schaapje schaapje heb je witte wol 

 
Schaapje schaapje  

Heb je witte wol  
Ja baas ja baas  
Drie zakken vol 

Een voor de meester  
En een voor zijn vrouw 
En een voor het kindje  
Dat bibbert van de kou 

 
 

 
Visje visje 

 
Visje, visje, in het water, 
Visje, visje in je kom. 
Visje, visje kan niet praten, 
Visje, visje, draai je om. 
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Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar de olifant… 

 
Ze kunnen zeggen wat ze willen maar de olifant 

Die heeft de dikste billen van het hele land 
En de giraf de aller-langste ne-e-ek 

En het nijlpaard de aller-grootste bek bek bek 
  

De flamingo heeft de aller-dunste poten 
De palmboom de aller-hardste noten 

De krokodil de aller-grootste mo-o-ond 
En de baviaan de aller-roodste kont kont kont 

  
Maar ze kunnen zeggen wat ze willen maar de olifant 

Die heeft de dikste billen van het hele land 
En de giraf de aller-langste ne-e-ek 

En het nijlpaard de aller-grootste bek bek bek 
 

De papagaai heeft de aller-gekleurdste kleren 
De pauw de aller-mooiste veren 

De mier heeft de aller-sterkste ru-u-ug 
En de ergste prik komt van de mug mug mug 

  
Maar ze kunnen zeggen wat ze willen maar de olifant 

Die heeft de dikste billen van het hele land 
En de giraf de aller-langste ne-e-ek 

En het nijlpaard de aller-grootste bek bek bek 
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Thema: Voeding 

 
Appel, peertje en banaan 

 
Appel, peertje en banaan 
Fruit dat moet je eten 
Stop het nu maar in je mond 
Fruit dat is gezond! 
 
 

 

Kijk eens naar je appel 

 
Kijk eens naar je appel 
Kijk eens naar je peer 
Kijk naar je banaantje 

Er is nog veel meer 
  

Eet maar lekker op 
Want fruit is gezond 

Stop het niet in je oren 
Maar stop het in je mond 

  
Kijk eens naar je kiwi 

Naar je mandarijn 
Kijk eens naar je aardbei 

Ja, ze smaken fijn 
  

Eet maar lekker op 
Want fruit is gezond 

Stop het niet in je oren 
Maar stop het in je mond 
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Smakelijk eten  

 
Smakelijk eten, smakelijk eten 
Hap hap hap, hap hap hap 
Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken 
Eet maar op, eet maar op 
 
Smakelijk drinken, smakelijk drinken 
Slok slok slok, slok slok slok 
Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken 
Drink maar op, drink maar op 
 
Eet smakelijk allemaal 
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Thema: Slapen 

 
Broeder Jacob  

 
Broeder Jacob, broeder Jacob 
Slaapt gij nog, slaapt gij nog? 
 
Hoor de klokken luiden  
Hoor de klokken luiden 
 
Bim, bam, bom, bim, bam, bom 
 
Broeder Jacob, broeder Jacob 
Slaapt gij nog, slaapt gij nog? 
 
Hoor de klokken luiden 
Hoor de klokken luiden 
 
Bim, bam, bom, bim, bam, bom 
 
 
 

Kleertjes uit, pyjama aan 

 
Kleertjes uit, pyjamaatjes aan 

Hoogste tijd om naar bed te gaan 
Kijk eens even op de klok 

Alle kippetjes zijn al op stok 
Kom, we moeten nu slapengaan 
Kleertjes uit en pyjamaatjes aan 
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Slaap kindje slaap 

 
Slaap kindje slaap 
Daar buiten loopt een schaap 
Een schaap met witte voetjes 
Die drinkt zijn melk zo zoetjes 
Slaap kindje slaap 
Daar buiten loopt een schaap 
Slaap kindje slaap 
Daar buiten loopt een schaap 
Een schaap met witte voetjes 
Die drinkt zijn melk zo zoetjes 
Slaap kindje slaap 
Daar buiten loopt een schaap 
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Thema: Voertuigen 

 
Berend botje  

 
Berend botje ging uit varen 
Met zijn scheepje naar Zuid Laren 
De weg was recht, de weg was krom 
Nooit kwam Berend Botje meer om 
 
Waar is Berend Botje gebleven 
Hij is niet hier 
Hij is niet daar 
Hij is naar Amerika 
 
Berend botje ging uit varen 
Met zijn scheepje naar Zuid Laren 
De weg was recht, de weg was krom 
Nooit kwam Berend Botje meer om 
 
Waar is Berend Botje gebleven 
Hij is niet hier 
Hij is niet daar 
Hij is naar Amerika 
Amerika, Amerika 
 
Drie maal in de rondte van je hopsasa 
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De wielen van de bus 

 
De wielen van de bus gaan rond en rond 

Rond en rond,rond en rond 
De wielen van de bus gaan rond en rond 

Als de bus gaat rijden 
  

De deuren van de bus gaan open en dicht 
Open en dicht, open en dicht 

De deuren van de bus gaan open en dicht 
Als de bus gaat rijden 

  
De lampen van de bus gaan aan en uit 

Aan en uit, aan en uit 
De lampen van de bus gaan aan en uit 

Als de bus gaat rijden 
  

De mensen in de bus gaan op en neer 
Op en neer, op en neer 

De mensen in de bus gaan op en neer 
Als de bus gaat rijden 

  
De wissers van de bus gaan heen en weer 

Heen en weer, heen en weer 
De wissers van de bus gaan heen en weer 

Als de bus gaat rijden 
  

De toeter van de bus zegt toet-toet-toet 
Toet-toet-toet, toet-toet-toet 

De toeter van de bus zegt toet-toet-toet 
Als de bus gaat rijden 

  
De bel in de bus doet tring tring tring 

Tring tring tring, tring tring tring 
De bel in de bus doet tring tring tring 

Als de bus moet stoppen 
  

De deuren van de bus gaan open en dicht 
Open en dicht, open en dicht 

De deuren van de bus gaan open en dicht 
Als de bus gestopt is 

  
De buschauffeur zegt dag allemaal 

Dag allemaal, dag allemaal 
De buschauffeur zegt dag allemaal 

Als hij weer gaat rijden  
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Helikopter 

 
Helikopter 
Helikopter 
Mag ik mee omhoog 
Hoog in de wolken wil ik wezen 
Hoog in de wolken wil ik zijn 
Helikopter 
Helikopter 
Vliegen is zo fijn 
 
Helikopter 
Helikopter 
Mag ik mee omhoog 
Hoog in de wolken wil ik wezen 
Hoog in de wolken wil ik zijn 
Helikopter 
Helikopter 
Vliegen is zo fijn 
 

In een klein stationnetje 

 
In een klein stationnetje 
's Morgens in de vroegte 

Stonden zeven wagentjes 
Netjes op een rij 

En het machinistje 
Draaide aan het wieletje 

Hakke hakke puf puf 
Weg zijn wij 

 
In een klein stationnetje 
's Morgens in de vroegte 

Stonden zeven wagentjes 
Netjes op een rij 

En de conducteurtjes 
Gooiden met de deurtjes 

Hakke hakke puf puf 
Weg zijn wij 
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Rijen rijen rijen  

 
Rijen, rijen, rijen in een wagentje 
Als je dan niet rijen wilt dan draag ik je 
Rijen, rijen, rijen in een wagentje  
En als je dan niet rijen wilt dan draag ik je 
 

 

 
Schipper mag ik overvaren  

 
Schipper mag ik overvaren? 

Ja of nee 
 

Moet ik dan een cent betalen? 
Ja of nee 

 
 

 

Zeppelin 

We voeren met een zucht  
Al boven in de lucht  
We zaten zo gezellig in het schuitje  
En niemand kon ons zien  
We hadden pret voor tien  
Leve de zeppelin  
We voeren met een…  
Al boven in de lucht  
We zaten zo gezellig in het schuitje  
En niemand kon ons zien  
We hadden pret voor tien  
Lang leve de zeppelin 
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Thema: Mijn lichaam & bewegen 

 
Aankleedlied 

 
Trek je trui maar aan 
Trek je broek dan aan 
Want je wilt toch niet in je nakie staan 
Trek je sokken aan 
Doe je schoenen aan 
Want je wilt niet in je blootje naar 
buiten gaan 
 
Refrein: 
Buiten is het koud 
Buiten is het nat 
Buiten waait de wind 
En een koudje is dan zo gevat 
 
Trek je jas maar aan 
Pak een warme sjaal 
Want je wilt toch niet in de kou gaan staan 
Zet je muts dan op 
Trek je wanten aan 
Want je kunt niet in je blootje naar buiten gaan 
 
Buiten is het koud…(refrein) 
 
Trek je trui aan 
Trek je broek aan 
Trek je sokken en je schoenen en je jas aan 
Doe je sjaal om 
Zet je muts op 
Pak je wanten en je tas en ga klaar staan 
 
Buiten is het koud…(refrein) 
 
Doe je jas maar uit 
Trek je schoenen uit 
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Want het is nu tijd om naar bed te gaan 
Trek je trui maar uit 
Trek je pyjama aan 
Want je wilt niet in je nakie naar je bed toe gaan 
 
3 x Je wilt niet in je nakie naar je bed toe gaan 
 
Buiten is het koud 
Binnen is het warm 
Buiten is het nat 
Binnen is het droog 
Buiten waait de wind 
Binnen is het knus 
 
2 x 
Buiten is het koud 
Binnen is het warm  
 
Buiten is het nat 
Binnen is het droog 
Binnen is het knus 
 
2 x Binnen is het warm 
 
Binnen is het droog 
Binnen is het knus 
Binnen is het warm 
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Deze vuist op deze vuist 

Deze vuist op deze vuist 
Deze vuist op deze vuist 
Deze vuist op deze vuist 
En zo klim ik naar boven 
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Familie vinger 

 
Papa vinger, papa vinger, waar ben jij? 
Hier ben ik, hier ben ik, heel dichtbij 
Papa vinger, papa vinger, hoe heet jij? 
Ik ben de duim, ik ben de duim, 
zo noem je mij 
Mama vinger, mama vinger, waar ben jij? 
Hier ben ik, hier ben ik, heel dichtbij 
Mama vinger, mama vinger, hoe heet jij? 
De wijsvinger, wijsvinger, 
zo noem je mij 
Broertje vinger, broertje vinger, waar ben jij? 
Hier ben ik, hier ben ik, heel dichtbij 
Broertje vinger, broertje vinger, hoe heet jij? 
Middelvinger, middelvinger, 
zo noem je mij 
Zusje vinger, zusje vinger, waar ben jij? 
Hier ben ik, hier ben ik, heel dichtbij 
Zusje vinger, zusje vinger, hoe heet jij? 
De ringvinger, ringvinger 
zo noem je mij 
Baby vinger, baby vinger, waar ben jij? 
Hier ben ik, hier ben ik, heel dichtbij 
Baby vinger, baby vinger, hoe heet jij? 
Ik ben de pink, ik ben de pink, 
zo noem je mij 
Familie vinger, familie vinger, dat zijn wij 
Hier zijn wij, hier zijn wij, kom erbij 
Familie vinger, familie vinger, hoe heet jij? 
Ik ben je hand, ik ben je hand, zwaai naar mij 
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Hoofd schouders knie en teen 

 
Hoofd, schouders, knie en teen, 

knie en teen 
Hoofd, schouders, knie en teen, 

knie en teen 
Oren, ogen, puntje van je neus 

Hoofd, schouders, knie en teen, 
knie en teen 

 
 
Klappen in de handjes 

 
Klap eens in je handjes blij blij blij  
Op je b(r)oze bolletje allebei  
Twee handjes in de hoogte  
Twee handjes in je zij  
Zo varen de scheepjes voorbij  
Zo varen de scheepjes voorbij 
 

 

Twee handjes op de tafel  

 
Twee handjes op de tafel 

Twee handjes in je zij 
Twee handjes op je schouders 

Op je hoofdje allebei 
Nu maken wij twee vuistjes 

Zo stevig als het maar kan 
Daar gaan we dan mee trommelen 

Van je rommel de bommel bom 
De duimpjes zijn de dikste 
De pinkjes zijn maar klein 
Nu moeten onze handjes 
Vlug op het ruggetje zijn 

Kindjes waar zijn jullie handjes gebleven? 
Ik heb ze aan mijn ruggetje gegeven 

Van je 1….2….3…. 
Daar zijn ze weer!!! 
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Vingertjes 

 
Met de vingertjes, met de vingertjes 
Met de platte, platte, platte, platte handjes 
Met de vuistjes, met de vuistjes 
Met de elle-, elle-, elleboogjes 
Klap, klap, klap 
  
Met de teentjes, met de teentjes, 
Met de platte, platte, platte, platte voetjes 
Met de knietjes, met de knietjes 
Met je billen, billen, billen, billen 
Stap, stap, stap 
  
Met de vingertjes, met de vingertjes 
Met de platte, platte, platte, platte handjes 
Met de vuistjes, met de vuistjes 
Met de elle-, elle-, elleboogjes 
Klap, klap, klap 
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Thema: Sprookjes & fantasie 

 
Er zat een klein kaboutertje te huilen op een steen  

 
Er zat een klein kaboutertje te huilen op een steen. 
Huilen huilen, de hele dag alleen. 
Sta op kaboutertje en droog je traantjes af. 
Kies een kindje uit de kring 
met wie je dansen mag. 
 
Er zat een klein kaboutertje te huilen 
op een steen. 
Huilen huilen, de hele dag alleen. 
Sta op kaboutertje en droog je 
traantjes af. 
Kies een kindje uit de kring 
met wie je dansen mag.  
 
Er zat een klein kaboutertje te huilen op een steen. 
Huilen huilen, de hele dag alleen. 
Sta op kaboutertje en droog je traantjes af. 
Kies een kindje uit de kring 
met wie je dansen mag. 
 

 
Op een grote paddenstoel  

 
Op een grote paddenstoel 

Rood met witte stippen 
Zat kabouter Pinnemuts 
Heen en weer te wippen 

Krak, zei toen de paddenstoel 
Met een diepe zucht 

Allebei de beentjes 
Hoepla in de lucht 
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Roodkapje 

 
Zeg roodkapje waar ga je heen 
Zo alleen, zo alleen 
Zeg Roodkapje waar ga je heen 
Zo alleen 
 
Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen 
In het bos, in het bos 
Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen 
In het bos 
 
In het bos wonen de wilde dieren 
In het bos, in het bos 
In het bos wonen de wilde dieren 
In het bos 
 
Ben niet bang voor de wilde dieren 
Ben niet bang, ben niet bang 
Ben niet bang voor de wilde dieren 
Ben niet bang 
 
Pas maar op daar komt de wolf 
Pas maar op, pas maar op 
Pas maar op daar komt de wolf 
Pas maar op... 
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Thema: Vrienden & familie 

 
Hallo hallo, ik ben … 

 
Hallo, hallo, hallo 
Ik ben Jantje 
Hallo, hallo, hallo 
Wie ben jij 
Ik ben Marietje 
 
Goedemorgen 
Wil je mij een handje geven? 
 
Dank je wel! 
 
 

Zigeunermeisje  

 
Er zat een klein zigeunermeisje huilend op een steen. Huilend, huilend 

helemaal alleen 
Sta op meisje lief en droog je traantjes af 

Kies een kindje uit met wie je dansen mag 
Trala lalalalala lalalalala lalalalala 

Er zat een klein zigeunerjochie huilend op een steen 
Huilend, huilend helemaal alleen 

Sta op jochie lief en droog je traantjes af 
Kies een kindje uit met wie je dansen mag 

Trala lalalalala lalalalala lalalalala 
Er zat een klein zigeunermeisje huilend op een steen 

Huilend, huilend helemaal alleen 
Sta op meisje lief en droog je traantjes af 

Kies een kindje uit met wie je dansen mag 
Trala lalalalala lalalalala lalalalala 
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Zoveel vriendjes bij elkaar 

 
Zoveel vriendjes bij elkaar. 
Klap in je handen en draai nu maar. 
Jij bent mijn vriend, ik geef je een zoen. 
Laat ons samen een dansje doen! 
Tra-la, la-la, la-la, liere, tra-la, lala, la. ( x2). 
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Thema: Kerst 

 
Twinkel twinkel kleine ster 

 
Twinkel twinkel kleine ster 
Ik zie jou al van heel ver 
Met jouw stralen zij aan zij 
maak jij alle mensen blij 
Twinkel twinkel mooie ster 
Ik zie jou al van heel ver 
 
Twinkel twinkel kleine ster 
Ik zie jou al van heel ver 
Met jouw stralen zij aan zij 
maak jij alle mensen blij 
Twinkel twinkel mooie ster 
Ik zie jou al van heel ver 
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Thema: Ziek zijn 

 
Altijd is kortjakje ziek 

 
Altijd is Kortjakje ziek 
Midden in de week maar ’s zondags niet 
‘s Zondags gaat zij naar de kerk 
Met een boek vol zilverwerk 
Altijd is Kortjakje ziek 
Midden in de week maar ‘s zondags niet 
 
Altijd is Kortjakje ziek 
Midden in de week maar ’s zondags niet 
‘s Zondags als haar liefste komt 
Is Kortjakje goed gezond 
Altijd is Kortjakje ziek 
Midden in de week maar ‘s zondags niet 
  
Altijd is Kortjakje ziek 
Midden in de week maar ’s zondags niet 
‘s Zondags gaat zij naar de kerk 
Met een boek vol zilverwerk 
Altijd is Kortjakje ziek Midden in de week maar ‘s zondags niet 
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Ik ben ziek  

 
Ik ben ziek 

Mijn hoofd doet pijn 
Ik moet naar de dokter 

Wat zou er toch zijn? 
 

Ik ben ziek 
Mijn buik doet pijn 

Ik moet naar de dokter 
Wat zou er toch zijn? 

 
Dokter, kijk eens even 

Waarom heb ik zo’n pijn? 
Nee, het is niet leuk 

Om ziek te zijn 
 

Ik ben ziek 
Mijn keel doet pijn 

Ik moet naar de dokter 
Wat zou er toch zijn? 

 
Ik ben ziek 

Mijn oor doet pijn 
Ik moet naar de dokter 

Wat zou er toch zijn? 
Dokter, stop eens even 

Wat bent u nu van plan? 
Een prik in mijn billen 

Daar hou ik echt niet van 
 

Au… mijn buik 
Au… mijn hoofd 

Au… mijn keel 
Au au au au au 

 
Au, mijn arm 

Doet zo’n pijn 
Ik moet naar dokter 
Wat zou er toch zijn 
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Au, mijn been 
Doet zo’n pijn 

Ik moet naar de dokter 
Wat zou er toch zijn 

 
Dokter, ho eens even 

Ik wil geen verband 
En liever ook geen drankje 

Daar hou ik ook niet van 
Au… mijn buik 

Au… mijn hoofd 
Au… mijn keel 

Au au au au au 
 

Ik ben ziek 
Mijn keel doet pijn 

Ik moet naar de dokter 
Wat zou er toch zijn? 

 
Ik ben ziek 

Mijn oor doet pijn 
Ik moet naar de dokter 

Wat zou er toch zijn? 
 

Dokter, stop eens even 
Wat bent u nu van plan? 

Een prik in mijn billen 
Daar hou ik echt niet van 

 
Dokter, luister even 

Geen prik of pillen meer 
Doet u maar een pleister 

Dan huil ik echt niet meer 
 


