Liedjesboek

Zing maar lekker mee!!!

Alle eendjes
Alle eendjes zwemmen in het water,
Falderalderiere, falderalderare.
Alle eendjes zwemmen in het water.
Fal, fal, falderalderalderalderarara
Altijd is Kortjakje ziek

Clowntje Piet
Clowntje Piet die heeft verdriet, hij vertoont zijn
kunstjes niet.
Zijn ballon die ging toen stuk
Tjonge, tjonge wat een ongeluk.

Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week, maar 's zondags niet

En toen kwam de directeur van het circus
En die gaf clowntje Piet een nieuwe ballon
Toen kon clowntje Piet weer lachen

's Zondags gaat ze naar de kerk
Met haar boek vol zilverwerk
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week, maar 's zondags niet

Boem retteketet, boem retteketet
Clowntje kan weer lachen.
Boem retteketet, boem retteketet
Het clowntje heeft weer pret.

Door de week wil zij niet wassen
Zondags strikt zij de heren hun dassen.
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week, maar 's zondags niet.

De Bus

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 weer om.
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven,
waar is Berend Botje gebleven?
Hij is niet hier, hij is niet daar,
hij is naar Amerika.
Amerika, Amerika,
drie maal in de rondten van je hopsasa.
Amerika, Amerika,
drie maal in de rondten van je hopsasa
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?

De wielen van de bus die draaien rond
draaien rond draaien rond.
De wielen van de bus die draaien rond
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 kinderen in de bus gaan heen en weer,
heen en weer, heen en weer.
De kinderen in de bus gaan heen en weer
als de bus gaat rijden.
De mama's in de bus die kletsen maar,
kletsen maar, kletsen maar.
De mama's in de bus die kletsen maar
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.
Dit zijn mijn wangetjes
Dit zijn mijn wangetjes.
En dit is mijn kin.
Dit is mijn mondje met tandjes erin.
Dit zijn mijn oortjes, mijn ogen, m'n haar.
Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar

Draai het wieletje nog eens om

Er zat een aapje op een stokje

Draai het wieletje nog eens om, klap eens in je
handjes.
Zet je handjes in je zij, op je hoofdje allebei.
Zo varen de scheepjes voorbij, zo varen de
scheepjes voorbij.

Er zat een aapje op een stokje
achter moeders keukendeur;
hij had een gaatje in zijn rokje
daar stak hij zijn staartje deur

Drie maal drie
Drie maal drie is negen
ieder zingt zijn eigen lied.
Drie maal drie is negen
....... (naam invullen) zingt zijn (haar) lied
Een koetje en een kalfje
Een koetje en een kalfje,
Die liepen in de wei.
Toen kwam er een heel dik varkentje voorbij,
Dat zei, dat zei: geef dat kalfje maar aan mij.
Nee, zei de koe, boe, boe, boe!
Nee, zei de koe, boe, boe, boe!
Een spinnetje
Een spinnetje, een spinnetje die zocht eens
een vriendinnetje zij zocht hier, zij zocht daar
Maar ze vond er geen
Een spinnetje, een spinnetje die zocht eens
een vriendinnetje zij zocht hier, zij zocht daar
en toen vonden ze elkaar
en nu blijven ze voor altijd bij elkaar
Een treintje ging uit rijden
Een treintje ging uit rijden
van Amsterdam naar Rotterdam.
En achter al die raampjes
daar zaten zoveel kinderen.
En die deden zo en die deden zo
achter al die raampjes
En die deden zo en die deden zo
Zie za zo
Een twee drie vier
Een twee drie vier, hoedje van, hoedje van,
een twee drie vier, hoedje van papier.
Als dat hoedje dan niet past, zet 'm in de
glazenkast.
Een twee drie vier, hoedje van papier.

Er zit een klein zigeunertje
Er zit een klein zigenertje te huilen op een
steen.
Te huilen, te huilen, helemaal alleen.
Sta op, zigeunertje en droog je traantjes af.
Kies een kindje uit de kring, waarmee je
dansen mag.
Tralalalalalalala
Lalalalalalalalala
Groen is het gras
Groen is het gras, groen is het gras, onder mijn
voeten,
'k heb verloren m'n beste vriend, 'k zal hem
zoeken moeten.
Hédaar, plaats gemaakt voor de jonge dame.
En de koekoek op het dak zingt een liedje op
zijn gemak:
O, m'n lieve Augustijn: deze dame zal het zijn.
Grote Banaan uit Afrika
De grote banaan uit afrika die danste de hele
dag van je bi boe ba ba nanana.
En iedereen die het zag zei; hé waar komt die
banaan vandaan hé waar gaat ie naar toe?
We dansen die banaan achterna van je bie
boe ba la loe.
Hompeltje en Pompeltje (versje met de
duimen)
Hompeltje en Pompeltje die klommen op een
berg
Hompeltje was een kaboutertje en Pompeltje
een dwerg
Ze klommen hoog tot in het topje en schudden
met hun kopje
Toen zijn ze de berg in gekropen en niemand
heeft ze meer zien lopen
Daar liggen ze nu op een oor.......(snurk)
Luister eens , ik geloof dat ik ze hoor
Hompeltje...Pompeltje...daar zijn ze weer

Ik stond laatst voor een poppenkraam.

Met je vingertjes, met je vingertjes.

Ik stond laatst voor een poppenkraam, o o o!
Daar zag ik mooie poppen staan, zo zo zo!
De poppenkoopman ging op reis,
de poppen raakten van de wijs
en deden allemaal zo!
Ze deden allemaal zo,
ze deden allemaal zo!

Met je vingertjes, met je vingertjes.
En met je platte, platte handen.
Met je vuisten, met je vuisten.
Met je ellebogen, boem

'k Zag twee beren broodjes smeren
'k Zag twee beren broodjes smeren,
O, dat was een wonder.
't Was een wonder, boven wonder,
dat die beren smeren konden.
Hi hi hi, ha ha ha!
'k Stond erbij en ik keek er naar.
Klein rood autootje
Klein rood autootje waar breng je ons naar
toe?
Naar de kleine kindertjes en naar de koetjes
boe.
En de handjes gaan van klap klap klap.
en de voetjes gaan van stap stap stap.
Klein rood autootje waar breng je ons naar
toe?
In de maneschijn
In de maneschijn,
in de maneschijn
klom ik op het trapje naar het raamkozijn.
En je waagt het niet.
En je waagt het niet,
zo doet een vogel,
en zo doet een vis.
Zo doet een duizendpoot,
die schoenpoetser 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 nu draaien we het wieltje nog eens om
Rom bom!

Onder hele hoge bomen
Onder hele hoge bomen in een klein
kabouterbos
staat een heel klein aardig huisje zomaar
midden op het mos
Ik zou er best wel willen wonen, maar ik ben
toch veel te groot
't is gemaakt voor de kabouters met hun jas en
mutsje rood
's avonds als het donker wordt is het helemaal
niet naar,
want dan zitten de kabouters heel gezellig bij
elkaar
Ieder heeft een eigen stoeltje en een kaarsje in
de hand
en dan fonkelen alle lichtjes in
kaboutersprookjesland
Poesje Mauw
Poesje Mauw,
Kom eens gauw.
Ik heb lekkere melk voor jou!
En voor mij,
rijstebrij,
O, wat heerlijk smullen wij!
Op een grote paddestoel
Op een grote paddestoel,
Rood met witte stippen,
Zat kabouter Spillebeen,
Heen en weer te wippen,
Krak zei toen de paddestoel,
Met een diepe zucht,
Allebei de beentjes,
Hoepla in de lucht!
Maar kabouter Spillebeen,
ging toch door het wippen.
Op de grote paddestoel
rood met witte stippen.
Daar kwam vader Langbaard aan
en die zei toen luid:
'Moet dat stoeltje ook kapot?
Spillebeen, schei uit!'

Op een heel klein bruggetje

Visje, visje

Op een heel klein bruggetje,
daar liep een krokodilletje.
En iedereen die langs kwam,
die beet hij in zijn billetje.
Stoute, stoute krokodil,
waarom bijt jij in mijn bil.
Zal ik de politie halen,
dan moet jij mijn bil betalen.

Visje, visje, zwemt in het water
Visje, visje zwemt in de kom
Visje, visje, die kan niet praten
Visje, visje, draai je eens om

We maken een kringetje
We maken een kringetje,
van jongens en van meisjes.
We maken een kringetje van tra la la.
Maak nu een buiging,
maak nu een buiging.
Bij de hand, bij de hand,
pak je vriendje bij de hand.
Bij de hand, bij de hand,
pak je vriendje bij de hand
Smakelijk eten
Smakelijk eten, smakelijk drinken
Hap-hap-hap, slok, slok, slok,
Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken
Eet maar op, drink maar op
Eet smakelijk allemaal!
Twee handjes
Twee handjes op je knieën,
Twee handjes in de zij
Twee handjes op je schouders
Op je hoofdje allebei
De een gaat in de hoogte,
De ander doet ook mee
Nou steken we ze recht vooruit
En we draaien ze alletwee
Nou maken we twee vuisten
Zo sterk als je maar kan
Daar mag je dan mee trommelen
Van je rommeldebommeldebom.
De duimpjes zijn de dikste
De pinkjes zijn maar klein.
Nou moeten alle handjes
1,2,3, op je ruggetje zijn.
Kindje waar zijn je handjes gebleven ?
Heb je ze aan je ruggetje gegeven?
Van je 1, 2 , 3. (Bij 3 de handjes terug
toveren.)

Voetje voetje
Voetje voetje voetje waar ga je naar toe.
Voetje voetje voetje in je nieuwe schoen.
Ik lope lope lope lopen met mijn voeten.
Springe springe springe springen met mijn
voeten.
Stampe stampe stampe stampen met mijn
voeten.
En.............rennnnnnnnnnnnnnnnne.
Klein rood autootje
Klein rood autootje waar breng je ons naar
toe?
Naar de kleine kindertjes en naar de koetjes
boe.
En de handjes gaan van klap klap klap. en de
voetjes gaan van stap stap stap

