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CD1A - nr. 1

Goedemorgenlied

 Hand-jes zwaai-en   heen  en weer.    Goe- de  mor-gen     hier    ben    ik   weer.   Sta maar recht en

D                          C                    D                            C                                D

G                     D                                     A           D       A                          D

 draai eens rond.  Stap   met    de  voe- ten      op   de  grond.  Al  goed wak- ker     (klap, klap, klap)

6

 Wel    -      kom   in    de         klas.

11 A                                           D

CD1A - nr. 3

Mijn tuutje

Als   ik   la - ter      groot zal zijn,           zal   ik   juf  mijn    tuut- je   ge- ven.    Maar nu  ben  ik

C                                                        G                           C

                                          G                                         C 

nog     te   klein.                    Ik     hou    het    nog             e   -   e  -   ven.

6

CD1A - nr. 2

Op bezoek in een hoek

 Ga   je   mee,   tjoek, tjoek, tjoek,     op   be - zoek,   tjoek, tjoek, tjoek.   Stap-pen, stap-pen,

F                        C                         F                         C                         F

C                                    F                       C                         F

tjoek,    tjoek,     tjoek.      Kijk        de         pop   -   pen   -     hoek.

6

… kijk de blokkenhoek …
… kijk de knutselhoek … 

… kijk de bewegingshoek … 
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1CD1A - nr. 4

De gsm van oma

 De      G     S    M   van    o - ma      is   een  su- per   ding.           Hij  zingt heel vro- lijk

D                        A                                       D

A                                                        D                      G                            A

 WIE WOE WA  of      soms ook zacht-jes    “tring”.      Ik        zal haar  e -  ven      bel- len want

6

ik   wil  iets  ver  -   tel - len.                 TRING                        TRING ...

11 G          A               D

CD1A - nr. 5

'k Heb er twee

 ‘k Heb twee hand- jes,    ’k heb twee hand-jes.     Een - tje  hier,              een - tje daar.

C      G     C                        G      C                       G     C                        G     C

G            C                              G            C                       G     C                      G     C

  Hand-jes   om   te  draai- en,     hand- jes   om   te   draai- en.     Draai nu maar.          Draai nu maar.

5

‘k heb twee voetjes, ‘k heb twee voetjes,
eentje hier, eentje daar
voetjes om te stappen
voetjes om te stappen
stap nu maar, stap nu maar

‘k heb twee oogjes, ‘k heb twee oogjes
eentje hier, eentje daar
oogjes om te kijken
oogjes om te kijken
kijk nu maar, kijk nu maar

‘k heb twee oortjes, ‘k heb twee oortjes
eentje hier, eentje daar
oortjes om te horen
oortjes om te horen
hoor nu maar, luister maar

‘k heb twee handjes, ‘k heb twee handjes
eentje hier, eentje daar 
handjes om te zwaaien
handjes om te zwaaien
zwaai nu maar, zwaai nu maar

‘k heb twee voetjes, ‘k heb twee voetjes,
eentje hier, eentje daar
voetjes om te lopen (springen)
voetjes om te lopen
loop nu maar, loop nu maar
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CD1A - nr. 7

Ik wil, ik wil, ik wil!

  Ik  wil geen hand-je   ge- ven,  ik   wil nog niet naar bed!     Ik     wil  niet op   die klei- ne stoel, ik

   Dm                                        C                                          F

Am                                            Dm                                              C

wil geen ro - de  pet!        Ik         wil   je  zoen-tjes ge- ven,  ik         wil  een muis-je  stil.        Ik

4

F                                                 A                       D

wil goed voor je   zor- gen,  ik         wil,  ik   wil,  ik    wil!

7

CD1A - nr. 8

Flesje open, flesje dicht

  Fles- je    o - pen,  fles- je  dicht.        Kijk eens waar het   dop- je   ligt?          Kij- ken  of   het

D                          A          D               G                         A                          D

                               D           A            D

past.        O.   K.!  Nu    mag het   in  de     kast.

6

CD1A - nr. 6

Blaadje, blaadje dwarrel neer

 Blaad- je, blaad- je        dwar-  rel  neer.       Flie - der,  flad- der         als   een  veer. Van

D             A                  D             A           D            A                  D             A

G            D                   A            D                   G                    A

 hoog naar laag,  nu         vlug  dan traag. De         wind neemt je   mee ...

5
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1CD1A - nr. 9

Papier

 Pa -   pier,       pa - pier,        je       kan  er  iets  op   te -  ke- nen. Pa -  pier,       pa- pier,       ver-

      C                                        F                       C

F                        G                    C                                         F                        C

from-mel maak een prop.      Pa -    pier,      pa - pier,      maak       o- pen, wat een mooi ca-deau. Nu

4

F                            G                              F              G                 C

wrij-ven, du-wen,    strij-ken ...                Scheu-uuu-uuuuur en        STOP!

7

CD1A - nr. 10

Hip hop oma opa

    Hip hop  ho - la - la,          o - ma danst de sam - ba.            Hip hop hoe - la hoep

C            F                       G                       C                      C           F 

G                      C                          F                      G                      C                     C            F 

   o -  pa  eet een snoep.       Hip hop  ho - la   hop,      o - ma heeft een lap-top.           Hip hop ho - la hoes

4  

G                     C 

o -  pa wint  de koers.

7  
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CD1A - nr. 12

Sinterklaas kapoentje

  Sin -  ter - klaas  ka  -        poen- tje,

  Leg   wat   in    mijn        schoen-tje,

  Leg    wat    in   mijn          laars - je,

 Dank   U,    Sin -  ter  -       klaas - je.

CD1A - nr. 11

Zie ginds komt de stoomboot

1 Zie        ginds komt  de       stoom-boot  uit        Span- je   weer        aan.  Hij
2 Zijn     knecht staat  te         lach - en    en        roept ons  reeds       toe: “Wie

brengt ons Sint -       Ni - co  - laas,  ik          zie   hem  al         staan.  Hoe
 zoet   is,  krijgt        lek   -     kers, wie       stout   is    de         roe!”   Oh,

 hup- pelt   zijn        paard-      je     het        dek   op    en         neer, hoe
  lie -  ve    Sint        Ni - co -  laas,  kom       ook  eens  bij          mij,  en

waai - en           de              wim -       pels  al        heen  en    al         weer!
 rijd   toch        niet            stil - let -   jes  ons       huis - je   voor -      bij!
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1CD1A - nr. 13

Dag Sinterklaasje

   Dag   Sin-ter- klaas- je,        da -  ag,   da - ag!      Da -  ag,  da -  ag,{ 
 zwar - te   Piet!           Dag   Sin- ter-klaas - je         da -  ag,  da -  ag!{ 
   Lui - ster  naar  ons            af - scheids - lied{ 

CD1A - nr. 14

Zwarte Piet, wiede wiede wiet

  Zwar - te   Piet,     wie - de   wie - de  wiet. ‘k Hoor je   wel, maar  ik        zie   je    niet.

zwarte piet, wiede wiede wiet. 
ik hoor je wel, maar ik zie je niet.

wil je sint de groeten doen?
gooi wat in mijn lege schoen.
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CD1B - nr. 2

' t Wordt al donker

CD1B - nr. 1

'k Heb een doosje in mijn hand

CD1A - nr. 15

Hop hop hop, paardje in galop

   Hop-Hop-Hop        Paard-je   in   ga- lop           Sin-ter-klaas die komt uit Span-je

  Hij brengt  ap - pels  van  O-ran-je          al - tijd   in   galop           hop  hop  hop  hop  hop 



9

1CD1B - nr. 3

Oe, au, pijn

CD1B - nr. 4

Onder mijn paraplu



CD1B - nr. 5

De borstelman

10



1CD1B - nr. 6

Mijn huis

11

2 water in het bad,
 schrobben maar, schrobben maar.
 water in het bad
 en shampoo in het haar.

3 de tafel staat gedekt, 
 eten maar, eten maar.
 de tafel staat gedekt.
 frietjes met tartaar.

4 luister, hoor muziek,
 dansen maar, dansen maar.
 luister, hoor muziek,
 dansen met elkaar.



CD1B - nr. 7

In de keuken

CD1B - nr. 8

Dat zegt de baby Zingen met een scheutje rock & roll …

12
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1

CD1B - nr. 10

Ik schilder voor jou

CD1B - nr. 9

Op de boerderij
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CD1C - nr. 1

Een liedje, een muziekje

CD1C - nr. 2

Holle bolle rein, rollen is zo fijn

2 een liedje, een muziekje, met een vrolijk melodietje  
wordt de dans van de harlekijn, met een tam- boe- rijn.

3  een liedje, een muziekje, met een vrolijk melodietje  
alle kippen in hun hok, op een rit- me- stok.

4  een liedje, een muziekje, met een vrolijk melodietje  
van je rom, bom, bom, met je hand op de trom.

5  een liedje, een muziekje, met een vrolijk melodietje  
klinkt zo grandioos, cha cha cha, schud-doos.
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CD1C - nr. 3

Wie is jarig, wie o wie?

1  wie is jarig, wie o wie? 
wie krijgt kusjes, wie o wie? 
feest voor … … … … …  en sta niet stil. 
allemaal springen dat is wat ik wil.  
la, la, la, la, la, la, la …

2  wie is jarig, wie o wie? 
wie krijgt kusjes, wie o wie? 
feest voor … … … … …  en sta niet stil. 
allemaal dansen dat is wat ik wil.  
la, la, la, la, la, la, la …

3  wie is jarig, wie o wie? 
wie krijgt kusjes, wie o wie? 
feest voor … … … … …  en sta niet stil. 
handen zwaaien dat is wat ik wil.  
la, la, la, la, la, la, la …

4   wie is jarig, wie o wie?  
wie krijgt kusjes, wie o wie?

 feest voor … … … … …  en sta niet stil. 
handen klappen dat is wat ik wil.  
la, la, la, la, la, la, la …

5  wie is jarig, wie o wie?  
wie krijgt kusjes, wie o wie? 
feest voor … … … … …  en sta niet stil. 
kusjes geven dat is wat ik wil.  
la, la, la, la, la, la, la …

6   wie is jarig, wie o wie?  
wie krijgt kusjes, wie o wie? 
feest voor … … … … …  en sta niet stil. 
knuffels geven dat is wat ik wil.  
la, la, la, la, la, la, la …



16

 

Kleertjes uit
CD1C - nr. 4

CD1C - nr. 5

Dans

 

Een aanstekelijk dansliedje waarbij de kinderen tijdens het tussenspel telkens op een andere 
manier bewegen: 

 1   Stappen of stampen op de maat van de muziek;  3  Op de hielen stappen; 
 2   Schuifelen, schuiven of glijden met de voeten;  4  Op de toppen van de tenen trippelen.
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CD1C - nr. 6

Bilbo de kleine vis

CD1C - nr. 7

Knuffel is zo moe
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Deurtje open, deurtje toe
CD1C - nr. 8

 

De groentenblues
CD1C - nr. 9

CD1C - nr. 10

Gaatjes, gaatjes

1   mijn dikke teen is reuzeblij, dat gaatje zit daar goed. 
 zo kan ik iedereen nu zien, hallo, hallo, gegroet.

2   ik fietste met mijn nieuwe fiets, maar zag dat steentje niet. 
 mijn wiel stond stil, ik viel pardaf, mijn knie heeft nu verdriet.

3   mijn grote broer is veel gegroeid, zijn T-shirt is te klein.
 joepie jee, hij is voor mij en dat gaatje vind ik fijn.

Het refrein wordt gezongen. Ook door de kinderen. De strofes worden ritmisch gezegd,  
‘gerapt' door de leerkracht. Met de nodige schwung en passende intonatie.
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Zwieren, zwaaien
CD1D - nr. 2

Mijn papa die alles kan
CD1D - nr. 1
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Zie mijn touwtje dansen
CD1D - nr. 3

 

Alle kleuters hebben een touwtje (ongeveer 40 cm). Ze nemen hun touw vast aan het uiteinde en laten 
het naar beneden hangen.
Tijdens het eerste, vrolijke deel laten ze hun touwtjes dansen op de grond. Tijdens het rustige tweede 
deel leggen ze het touw neer op de grond en gaan erbij liggen. Wie kan op dezelfde manier liggen 
zoals het touw?
Op ‘dauw derie dauw' worden we in slaap gezongen … tot we weer van vooraf aan beginnen.



21

1
Lied uit kleurenland
CD1D - nr. 4

 

2 en wie houdt van oranje?
 neem wat rood. neem wat geel. mengen door elkaar.
 de sinaasappel is klaar.

3 en wie houdt er van paars?
 neem wat blauw. neem wat rood. mengen door elkaar.
 de paarse bloem is klaar.
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Njam, njam, njam
CD1D - nr. 5

 

1 njam, njam, njam, smeren op de boterham.
 confituur of gelei, geef het mij maar allebei.
 hap, hap, hop, zijn je korstjes ook al op?

2 njam, njam, njam, smeren op de boterham.
 hagelslag of gelei, geef het mij maar allebei.
 hap, hap, hop, zijn je korstjes ook al op?

3 njam, njam, njam, smeren op de boterham.
 smeerkaas of gelei, geef het mij maar allebei.
 hap, hap, hop, zijn je korstjes ook al op?

4 njam, njam, njam, smeren op de boterham.
 banaan of gelei, geef het mij maar allebei.
 hap, hap, hop, zijn je korstjes ook al op?

5 njam, njam, njam, smeren op de boterham.
 honing of gelei, geef het mij maar allebei.
 hap, hap, hop, zijn je korstjes ook al op?

Ik durf niet …
CD1D - nr. 6
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De belbus

Mijn gekke tv

Spiegeltje, spiegeltje
CD1D - nr. 9

CD1D - nr. 7

CD1D - nr. 8

 



Potpourri
CD1D - nr. 10
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Dit lied kun je braafjes zingen of met een stevige "swing"!


