
Dierenliedjes 

Olifantje in het bos,  

laat je mama toch niet los 

anders raak je de weg nog kwijt 

en dan krijg je later spijt 

olifantje in het bos  

laat je mama toch niet los 

bos vervangen door: 

Stoep, trap niet in de hondenpoep 

Strand, laat je mama toch niet los 

Trap, neem toch niet zo’n grote stap 

Wei, wat kijk jij ontzettend blij 

Zee, ga je nog eens met me mee 

 

In het bos daar woont een uiltje (melodie: opa Bakkebaard) 

In het bos daar woont een uiltje 

en dat uiltje heeft verdriet 

Want dat uiltje zoekt zijn mama 

maar haar vinden kan hij niet 

Hij roept: oeh oeh 

‘k wil naar mama, ‘k wil naar mama 

Hij roept : oeh oeh …’k wil naar ma-ma toe! 

 

kleine muis, kleine muis 

zoekt een huis, zoekt een huis 

hij loopt en hij loopt 

en hij wordt zo moe 

waar moet hij toch met zijn appel naar toe 

kleine muis, kleine muis 

zoekt een huis, zoekt een huis 

 
 
 

 

Ze kunnen zeggen wat ze willen: 

Ze kunnen zeggen wat ze willen maar de olifant,  

Heeft de aller dikste billen van het hele land. 

En de giraffe de aller langste nek…….. 

En een nijlpaard de aller grootste bek, bek, bek. 

 

Lief klein paardje: 

Lief klein paardje kom eens gauw, mag ik jou iets 

vragen,  

Als ik je iets lekkers geef wil jij me dan gaan dragen?  

Zeg maar wat je hebben wil, een wortel of een klontje, 

Dan klim ik even op je rug en rijden we een rondje. 

Lief klein paardje kom eens gauw, mag ik jou iets 

vragen, 

Als ik je iets lekkers geef, wil jij me dan gaan dragen? 

 

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, Dat kalfje is van 

mij! 

 

Jongens meisjes aan de kant: 

Jongens, meisjes aan de kant, hier 

Komt de Grote/kleine olifant.  

Grote voeten en grote oren, en een 

lange slurf van voren. 

Jongens, meisjes aan de kant, hier 

komt de grote olifant. 
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Visje: 

Visje, visje in het water,  

Visje, visje in de kom. 

Visje, visje kan niet praten, 

Visje, visje draai je eens om 

Spring maar uit de kom!!! 

1, 2……….plons!!!!! 

 

De krokodil: 

De krokodil, die ligt in het water, 

De krokodil, ligt helemaal stil. 

De krokodil komt steeds een stukje 

nader…… 

En hap!!!! Dan bijt hij in je bil!!! 

 

Op een houten bruggetje:  

Op een houten bruggetje, liep een krokodilletje, 

Ieder die er langs kwam, die beet hij in zijn billetje. 

Stoute, stoute krokodil, waarom bijt jij in mijn bil?! 

Ik zal de politie halen, jij moet mijn bil betalen!! 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molletje: 

Onder de grond, onder de grond. 

Daar woont een mol met zijn jasje van bont 

Graaft  daar een gang, wel tien meter lang, 

Zand op zijn neusje en zand op zin wang. 

Molletje kan bijna niet zien, is dat soms 

gevaarlijk misschien. 

Molletje straks stoot je je kop.  

Zet voortaan een brilletje op. 

 

Poesje mauw: Poesje mauw, kom eens gauw. 

Ik heb lekkere melk voor jou. 

En voor mij, rijstebrei… 

Oh wat heerlijk smullen wij! 

 

Hondje waf:  
Hondje waf, waf, waf, waf 

Blijf van mijn lekkere eten af! 

Aardig dier, kom eens hier! 

Geef mij een pootje van plezier 

 

Kipje tok: 

Kipje tok, tok, tok, tok 

Kom eens uit je kippenhok.  

Leg voor mij, eens een ei. 

Oh wat heerlijk smullen wij. 
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De kikkertjes: 

De kikkertjes, de kikkertjes zijn aardig om te zien. 

De kikkertjes, de kikkertjes zijn aardig om te zien. 

Koewakwakwak, koewakwakwak, koewak, wak, wak, wak, wak.2x 

In’t hoge gras, in’t lage gras daar springen zij in’t rond 

In’t hoge gras in’t lage gras daar springen zij in’t rond  

Koewakwakwak, koewakwakwak, koewak, wak, wak, wak, wak.2x 

Geen oortjes, geen haartjes, geen staartje hebben zij, 

Geen oortjes, geen haartjes, geen staartje hebben zij. 

Koewakwakwak, koewakwakwak, koewak, wak, wak, wak, wak.2x 

 

Schaapje, schaapje: 

Schaapje, schaapje wat heb je witte wol. 

Ja baas, ja baas wel drie zakken vol.  
Een voor de meester en een voor zijn 

vrouw,  
Een voor het kindje dat bibbert van de kou. 

Schaapje, schaapje wat heb je witte wol. 

Ja baas, ja baas wel drie zakken vol! 

 

Papagaaitje: 

Papagaaitje leef je nog? EjaDeja 

Ja mevrouw ik ben er nog! EjaDeja 

Ik heb mijn eten op gegeten en mijn drinken 

laten staan 

EjaDeja….. Poef!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Alle eendjes: 

Alle eendjes zwemmen in het water 

Valderalderiere, valderalderare 

Alle eendje zwemmen in het water… 

Valderalderalderalderaaaaaa 

  

Zag twee beren: 

Zag twee beren broodjes smeren, 

Oh het was een wonder!  

Het was een wonder boven wonder dat 

die beren 

smeren konden! 

Hihihi, hahaha, stond er bij en ik keek 

er na!!  

 

 

Lief klein konijntje: 

Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus 

Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus 

Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus 

Broem, broem daar vliegt hij weg 

 

 

 

Visje in de vijver 

zwem maar lekker rond 

daar wordt je groot van 

en heel gezond 

als je het koud krijgt  

zeg het dan maar gauw 

dan brei ik snel een trui voor jou 
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Seizoensliedjes 

Op een grote paddenstoel: 

Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen.  

Zat kabouter spillebeen heen en weer te wippen 

Krak zei toen de paddenstoel, met een diepe zucht! 

Alle beide beentjes, hoepla in de lucht!! 

 

Maar kabouter spillebeen hield niet op met wippen. 

Op een grote paddenstoel rood met witte stippen. 

Daar kwam vader langbaard aan en hij zei toen luid 

Moet dit stoeltje ook kapot, spillebeen schei uit! 

 

Herfst, Herfst: 

Herfst, herfst, wat heb je te koop?  
Duizend kilo bladeren op een hoop! 

Zakken vol met wind, ja mijn kind. 

Hoop dat jij dat aardig vindt! 

 

 

Zie  je de kastanjes aan de bomen: 

Zie je de kastanjes aan de bomen,  

Zie je alle eikels op het mos.  
Nu is het herfst de bladeren vallen 

Nu is het herfst in ieder bos 

 

 

 

Het regent: 

Het regent, het regent, de pannetjes worden nat.. 

Er kwamen twee soldaatjes aan die vielen op 

hun gat, kletsnat!!  
 

 

Meneer de sneeuwman: 

Zeg meneer de sneeuwman waar kom je 

vandaan  

Zeg meneer de sneeuwman blijf eens staan.  

Hier is een wortel een das en een hoed 

Dag meneer de sneeuwman het staat je goed!! 

 

 

Lente: 

Een narcis en een tulp en een hyacint  

Het is lente mijn kind, het is lente mijn kind. 

En een narcis en een tulp en een hyacint 

Het is lente mijn kind!! 

 

Er liggen bolletjes in de grond:  

Er liggen bolletjes in de grond 

Te slapen te slapen 

Er liggen bolletjes in de grond 

Overal in’t rond 

Wakker worden, wakker worden 

Alle vogeltjes zingen 

Alle vogeltjes fluiten 

Bloempjes kom naar buiten 

 

Ik weet dat de lente komt: 

Ik weet dat de lente komt, ik weet het nu 

heel zeker 

Ik weet dat de lente komt, waarom, 

waarom, waarom 

Wie heeft je dat verteld, de lammetje, de 

lammetje  
Wie heeft je dat verteld, de lammetje in het veld 
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Lichaamsdelen liedjes 

Klap eens in je handjes:  

Klap eens in je handjes,  blij, blij, blij 

Op je boze bolletje allebij.  

Twee handjes in de hoogte, twee handjes in de zij.  

Zo varen de scheepjes voorbij! 

 

Dit  zijn mijn wangetjes: 

Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin. 

Dit is mijn mondje met tandjes er in! 

Nu nog mijn oren mijn ogen mijn haar!  

En nog mijn neusje en dan ben ik klaar!! 

 

Met  de vingers: 

Met de vingers, met de vingers. 

Met de platte, platte, platte, platte handen. 

Met de vuisten. Met de vuisten. 

Met de ellebogen boem!!! 

(kusje erop) 

 

Handjes klappen: 

Ik kan in mijn handjes klappen, klap, klap, klap. 

Ik kan met mijn voetjes stampen, stamp, stamp, 

stamp  

Twee handjes omhoog, maak nu een boog,  

En dan vlug de handjes op de rug! 

(kinderen verstoppen handen op hun rug) 

Kinderen waar zijn jullie handen gebleven? 

Heb ze al op je ruggetje gelegen? 

1…..2……………daar zijn je handen weer 

 

 

 

 

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  vuisten 

Zo stevig als het maar kan 

Daar gaan we dan mee trommelen  

Van je rommel de bommel de bom. 

 

De duimpjes zijn het dikste 

De pinkjes zijn maar klein 

Nu moeten onze handjes 

Heel  vlug op ons ruggetje zijn. 

 

Waar zijn ze nu gebleven 

Ik zie ze nergens meer 

Waar moet ik ze zoeken??  

 

Hoofd, schouders:  

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. 
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Oud Hollandse liedjes  

Klein kaboutertje: 

Er zat een klein kaboutertje te huilen op een 

steen,  

Te huilen, te huilen, de hele dag alleen. 

Sta op kaboutertje en droog je traantjes af, 

En kies een kindje uit de kring die met je 

dansen mag! 

 

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 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 waar is berend 

botje gebleven?  

Hij is niet hier, hij is niet daar 

Hij is naar Amerika 

Amerika, Amerika, 3x in de ronde van je hopzaza 

 

Groen knollenland: 

In een groen, groen, groen, groen knollen, 

knollen land 

Daar zaten twee haasjes heel parmant 

En de een die blies de fluite, fluite, fluit  

En de ander sloeg de trommel 

Daar kwam opeens een jager, jager aan  

En die heeft er één geschoten 

En dat heeft, zo je denken, denken kan 

De ander zeer verdroten 

 

 

 

 

In holland staat een huis:  

In holland staat een huis, 

In holland staat een huis 

In holland staat een huis ja ja 

Van je singela, singela, hopsasa 

In holland staat een huis 

In holland staat een huis 

 

Opa Bakkebaard: 

Opa bakkebaard heeft een huisje en in huisje daar is 

het goed 

Opa bakkebaard heeft een huisje en weet jij wel wat 

hij doet?  

Hij veegt de vloer met een bezem, met een bezem 

Hij veegt de vloer, zo veegt hij de vloer 

(Variaties op te bedenken) 

 

Schipper mag ik over varen: 

Schipper mag ik over varen ja of nee 

Moet ik dan nog geld betalen a of nee….  

Ja…….hoe??? (beweging) 

 

2 emmertjes water halen: 

Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen 

De meisjes op de klompen, de jongens op het houten been  

Rij maar door mijn straatje 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   

Van je een, twee, drie, hatsjie 
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Vader jacob: 

Vader jacob, vader jacob 

Slaapt gij nog, slaapt gij nog 

Alle klokken luiden  

Alle klokken luiden 

Bim, bam, bom 

Bim, bam, bom 

 

Hoedje van papier! 

1, 2, 3, 4 hoedje van, hoedje van 

1, 2, 3, 4 hoedje van papier. 

En als dat hoedje dan niet past 

Zetten we hem in een glazen kast 

1, 2, 3, 4 hoedje van papier 

 

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 uiten loopt een schaap 

 

3x3: 

3x3 =9 en ieder zingt zijn eigen lied 

3x3 = 9 en ……. Zingt zijn lied.  

En …… mag een liedje zingen troelala, 

troelala 

En …… mag een liedje zingen 

troelalalala 

 

 

Op 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 

 
 

Een aapje wou eens lollig zijn 

En beet in de billen van de kapitein 

De kapitein werd heel erg boos  
En stopte het aapje in een schoenendoos 

De schoenendoos ging open 

Het aapje kon weer lopen 

Het aapje kon weer zien 

5 + 5 = 10 

 

In de maneschijn, in de maneschijn 

klom ik op het trapje door het raamkozijn 

maar je raad het niet, maar je raad het niet 

zo vliegt de vogel en zo zwemt de vis 

zo doet de duizendpoot die schoenenpoetser is 

en dat is 1 en dat is 2 

en dat is dikke, dikke, dikke tante Kee 

en dat is recht en dat is krom 

en zo draaien wij het wieletje weer om, rombom. 
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Voertuigen liedjes 
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 
Wielen vervangen door: 
*De deuren gaan open en dicht 
*de lampen gaan aan en uit 
*de wissers gaan heen en weer 
* de motor zegt broem, broem, broem 
*de kindjes zwaaien dag, dag, dag 

 
Klein rood autootje,  
waar breng je ons naar toe 
naar al die kleine kindjes  
en naar het koetje 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. 
Kleur van auto kan telkens veranderd worden.       

 

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 
 
 
 

 

De trein die rijdt op wielen 

Op wielen op wielen  

De trein die rijdt op wielen  

Op wielen rijdt de trein 

En daar komt de conducteur 

En die knipt de kaartjes deur 

En dan blaast hij op zijn fluit 

En dan gaat de trein vooruit 

De trein die rijdt op wielen 

Op wielen op wielen 

De trein die rijdt op wielen 

Op wielen rijdt de trein 

 

Helicopter 

Helicopter 

Mag ik mee omhoog  

Hoog in de wolken wil ik wezen 

Hoog in de wolken wil ik zijn 

Helicopter 

Helicopter 

Vliegen is zo fijn 
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Overige liedjes  

Clowntje Piet: 

Clowntje piet, heeft verdriet!  

Hij vertoond zijn kunsten niet. 

Zijn ballon ,die ging stuk… 

Tsjonge, jonge, jonge wat een ongeluk! 

 

(kinderen blazen zogenaamd een 

nieuwe ballon voor de clown en gaan 

verder met zingen…) 

 

Boem, reterketet, Boem, reterketet! 

Clowntje kan weer lachen! 

Boem reterketet, Boem reterketet 

Clowntje heeft weer pret! 

 

ABCDEFG 

Zing met ons de letters mee  

HIJKLMNOP 

QRSTUVW 

XYZ, goed opgelet 

Dit is nu het alfabet 

ABCDEFG 

Zing met ons de letters mee 

HIJKLMNOP 

QRSTUVW 

XYZ, goed opgelet 

Dit is nu het alfabet 
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Verjaardagsliedjes  

Ja, ja, jarige job 

Zet je papieren muts maar op 

Ja, ja jarige job 

Hieperde piep hoera, hoera 

Hij/zij leve lang in de gloria 

Ja, ja, jarige job 

Zet je papieren muts maar op 

 

weet je wie er jarig is 
denk dat het onze……wel is 

vrolijk, vrolijk hopsa sa sa 

klap eens in je handen tralala 

klap eens in je handen tralala 

 

Slingers horen er bij!! 

De slingers, de slingers, de slingers horen er bij! 

Want …….. die is jarig, want ……… die is jarig! 

De slingers, de slingers, de slingers horen er bij! 

(variatie: cadeautjes, een kusje, een handje enz) 

 

Twee violen: 

Twee violen en een trommel en een fluit, 

Want …………. Die is jarig en de vlaggen hangen uit! 

Ei, ei, ei, we zijn zo blij! 

Want ………….. die is jarig en dat vieren wij!! Ei, ei!! 

 

Happy birthday: 

Happy birthday to you,  

Happy birthday to you! 

Happy birthday, happy birthday,  

Happy birthday to you! 

 

Happy birthday 2: 

Happy birthday t you 

In de wei staat een koe 

En de koe zegt I love you 

Happy birthday to you! 

 

Er is er één jarig, hoera, hoera 

dat kun je wel zien: dat is hij. 

Dat vinden wij allen zo prettig, ja ja 

en daarom zingen wij blij. 

 

Hij leve lang, hoera, hoera 

hij leve lang, hoera 

hij leve lang, hoera, hoera 

hij leve lang, hoera!  

 

Lang zal hij leven 

lang zal hij leven 

lang zal hij leven in de gloria 

in de gloria, in de gloria! 

 

Hieperderpiep, hoera! 

Hieperderpiep, hoera! 

Hieperderpiep, hoera! 

 

Dank je wel! 

Dank je wel …naam…….., dank je wel………….. 

Wat zal dat lekker smaken!!!! 

Dank je wel………… dank je wel…………… 

Wat zal dat lekker zijn!! 

  



Dagritme liedjes  

liedje bij het opruimen 

wij ruimen samen op ,wij ruimen samen op 

heja victoria, wij ruimen samen op. 

Wij ruimen samen op vervangen door  

materiaal keuze, bijv. blokken 

 

liedje bij het opruimen 

Wij gaan opruimen 

Wij gaan opruimen 

Zoek de spullen soort bij soort en leg alles waar het hoort 

Wij gaan opruimen 

Wij gaan opruimen 

Ruim de boel maar op, tip top! 

 

liedje voordat we gaan eten en drinken 

lekker eten, lekker drinken 

hap, hap, hap, slok, slok, slok 

dat zal lekker smaken 

dat zal lekker smaken 

eet maar op, drink maar op 

 

kinderen om aandacht vragen: 

hallo, hallo, hallo luister even,  

hallo, hallo, hallo luister goed. 

Bijvoorbeeld 

Hallo, hallo, hallo, kom eens even 

Hallo, hallo, hallo kom eens hier 

Of 

Hallo, hallo, hallo, ik ben… 

Hallo, hallo, hallo, wie ben jij? 

 

 

ter afsluiting van het eten en drinken: 

Zo gaat de molen: 

Zo draait de molen, de molen, de molen. 

Zo draait de molen, de molen. 

(handen langzaam om elkaar heen draaien) 

Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken 

Zo gaan de wieken, de wieken 

(handen snel om elkaar  draaien) 

(variatie: zo doen de handjes en voetjes) zo gaan de bomen 

 

2 handjes op de tafel, 2 handjes in de zij 

2 handjes op de schouders, op het hoofdje allebei 

nu maken wij 2 vuisten, zo stevig als maar kan 

daar gaan we dan mee trommelen,  

van je rommele bom, bom, bom  

daar gaan we dan mee trommelen,  

van je rommele, bom, bom, bom 

 

afscheidsliedje aan het eind van het dagdeel 

wij gaan nu weer naar huis toe,  

de morgen (middag) is voorbij 

wij hebben samen fijn gespeeld en  

daarom zijn wij blij 

 

dag, dag, dag tot de volgende keer 

dan zijn we er weer 

tot …. dinsdag/vrijdag 

 

afscheid 4 jarige (naar basisschool) 

Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag dag dag 

Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag 

Wat jammer nu dat je weggaat 

En dat je ons nu alleen laat 
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Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag dag dag 

Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag 

Sinterklaasliedjes  

Sinterklaas kapoentje: 

Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn 

schoentje  

Gooi wat in mijn laarsje, dank u 

sinterklaasje! 

 

Sinterklaasje bonne bonne: 

Sinterklaasje bonne, bonne, bonne 

Gooi wat in mijn lege, lege tonne 

Gooi wat in mijn laarsje,  

Dank u sinterklaasje! 

 

Zwartepiet ging uit fietsen: 

Zwartepiet ging uit fietsen, toen knapte zijn band 

Toen moest hij gaan lopen met de fiets aan zijn hand 

Hij kwam bij een dorpje en zei tegen de 

smit…. 

Ik geloof dat er in mijn achterband een 

pepernootje zit!  

De smit begon te lachen en plakte zijn band! 

Toen kon piet weer fietsen door heel 

Nederland! 

Van Raalte naar Zwolle en ook weer terug 

Met een grote zak met pepernoten achter op zijn rug! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie de maan schijnt door de bomen: 

Zie de maan schijnt door de bomen 

Makker staat u wil geraas 

Heerlijk avondje is gekomen  

Avondje van sinterklaas 

Vol verwachting klopt ons hart 

Wie de koek krijgt, wie de gart 

Vol verwachting klopt ons hart 

Wie de koek krijgt wie de gart 

 

Daar wordt aan de deur geklopt: 

Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt,  

Zacht geklopt. 

Daar wordt aan de deur geklopt, wie zal dat 

zijn. 

Wees maar gerust mijn kind, ik ben een goede 

vrind 

Ook al ben ik zwart als roet, ik meen het wel goed! 

 

Dag sinterklaasje: 

Dag sinterklaasje, daag, daag, daag zwartepiet 

Dag sinterklaasje, daag, daag  

Luister naar ons afscheidslied 

 

De zak van sinterklaas: 

De zak van sinterklaas, sinterklaas, sinterklaas. 
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De zak van sinterklaas, oh jongens, jongens het ís zo’n 

baas! 

Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij blij van zin 

De hele, de hele, de hele wereld in!! 

De zak van sinterklaas, sinterklaas, sinterklaas 

De zak van sinterklaas, oh jongens, jongens  

Het is zo’n baas! 

 

Hij komt: 

Hij komt, hij komt, die lieve goede sint 

Mijn beste vriend, jou beste vriend  

De vriend van ieder kind 

Mijn hartje klopt, mijn hartje klopt zo 

blij. 

Wat brengt hij jou, wat brengt hij mij. 

wat brengt hij jou en mij? 

Wie zoet, krijgt koek, wie stout is krijgt 

de roe 

Hij komt, hij komt, die lieve goede sint. 

Jou beste vriend, mijn beste vriend,  

De vriend van ieder kind! 

 

Hoor de wind waait: 

Hoor de wind waait door de bomen 

Hier in huis zelfs waait de wind  

Zou de goede sint nog komen  

Nu hij’t weer zo lelijk vindt 

Nu hij’t weer zo lelijk vindt 

Ja hij rijdt in donkere nachten 

Op zijn paardje, oh zo snel 

Als hij wist hoe zeer wij wachten,  

Ja gewis, dan kwam hij wel 

Ja gewis, dan kwam hij wel! 

 

 

 

 

 

 

 

Jongens heb je het al  vernomen: 

Jongens heb je het al vernomen  

Tiralalalie, tiralalala 

Sinterklaas is aangekomen 

Tiralalalie, tiralalala 

Laat ons zingen hand in hand 

Sinterklaas is weet in ‘t land 

Tiralalalie, tiralalala 

Tiralalalie, tiralalala 

 

O kom er eens kijken: 

O kom er eens kijken, wat er in mijn schoentje zit 

Alles gekregen van die beste sint  

Een pop met vlechtjes in het haar,  

Een snoezig jurkje kant en klaar 

Twee kaatseballen in een net 

Een letter van banket 

Oh kom er eens kijken wat ik in mijn 

schoentje vind,  

Alles gekregen van die lieve sint! 
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Sinterklaas, wie kent hem niet: 

Sinterklaas, wie kent hem niet, sinterklaas, sinterklaas  

En natuurlijk zwartepiet.  

Sinterklaas, wie kent hem niet, sinterklaas, sinterklaas  

En natuurlijk zwartepiet! 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas is jarig: 

Sinterklaas is jarig, zet mijn schoen vast klaar,  

Hoop dat hij hem vol doet, met ja wist ik het maar! 

Hier zet ik wat water, en wat hooi voor het paard 

Want dat trouwe beestje is dat heus wel waard 

 

 

 

Wie komt er alle jaren: 

Wie komt er alle jaren 

Daar weer uit spanje varen 

Over de grote, grote zee  

Sinterklaas, Hoezee!!!! 

 

 

 

Paardenvoetjes: 

Zachtjes gaan de paardenvoetjes 

Trippel trappel trippel trap 

’t is het paard van sinterklaasje 

Stippe stappe stippe stap  

En ik droom van sinterklaas 

En zijn zwarte pieterbaas 

En ik droom van sinterklaas 

En zijn zwarte pieterbaas 
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Er is een kindeke: 

Er is een kindeke geboren op aard 

Er is een kindeke geboren op aard  

’t kwam op de aarde voor ons allemaal 

’t kwam op de aarde voor ons allemaal 

 

Er is een kindeke geboren in ’t strooi 

Er is een kindeke geboren in ’t strooi 

’t lag in een kribje gedekt met wat hooi 

’t lag in een kribje gedekt met wat hooi 

 

Jingle bells: 

Jingle bells, jingle bells,  

Jingle all the way! 

Oh, what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh! 

 

Oh denneboom 

Oh denneboom, oh denneboom  

Wat zijn je takken wonderschoon 

Ik heb je laast in het bos zien staan  

Toen zaten er geen lichtjes aan. 

Oh dennboom, oh denneboom 

Wat zijn je takken wonderschoon. 

 

Kling klokje: 

Kling klokje klingelingeling  

Kling klokje kling 

Kerstfeest is gekomen 

Lichtjes in de bomen  

En in alle landen gaan de kaarsjes branden 

Kling klokje klingelingeling 

Kling klokje kling 

Duizend lichtjes 

(Melodie: olifantje in het bos)  

Lichtjes uit , lichtjes aan 

kom maar bij de kerstboom staan 

Duizend lichtjes in de klas 

k'Wou dat het al kerstmis was 

Lichtjes uit , lichtjes aan 

kom maar bij de kerstboom staan 

 

Nijntje Pluis 

Nijntje Pluis 

Nijntje Pluis 

heeft een kerstboom thuis  

daar hangen ballen en slingers in 

en de piek zit bovenin. 

 

Oh wat een boom 

Oh wat een boom 

Oh wat een boom 

Oh wat een mooie kerstboom 

Zie je al die lichtjes branden  

klap van blijdschap in mijn handen 

Oh wat een boom 

Oh wat een boom 

Oh wat een mooie kerstboom 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic-dPtlp3iAhUhNOwKHaMZCOUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DeE0pt0Dh52c&psig=AOvVaw1UWxPk8C3UhMSWIuRCJ3NC&ust=1557997431184006
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijgaL5lp3iAhWCzqQKHQIyC5kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaartje2go.nl/kerstkaarten/kaart/kerst-oh-denneboom&psig=AOvVaw3r4UnurEPSaKbn9bV-bRCM&ust=1557997455845422
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtsMyHl53iAhVMDewKHQEKAGAQjRx6BAgBEAU&url=https://ar.napster.com/artist/kinderliedjes-om-mee-te-zingen/album/er-is-een-kindeke-geboren-op-aard/track/er-is-een-kindeke-geboren-op-aard&psig=AOvVaw1OmpJ0SxnZB9sYaHdBwmh0&ust=1557997482869346
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9qLWWl53iAhXGxqQKHSHBDa0QjRx6BAgBEAU&url=https://itunes.apple.com/au/album/jingle-bells/268951119&psig=AOvVaw1KERONOQlDMxB7ejpra1ir&ust=1557997515270125
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPvOenmJ3iAhUF_qQKHbTzDuEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cewe.nl/blog/2014/12/15/kerstlichtjes-fotograferen-hoe-doe-je-dat%E2%80%A8/&psig=AOvVaw3i_tnjkFux0dsVlsMYdOsc&ust=1557997818729386
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjE2KOzmJ3iAhUGGuwKHSKoClMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/anitabarendregt/nijntje/&psig=AOvVaw3smnXOu8qnPreTbfp5eRil&ust=1557997843498228
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkm8G-mJ3iAhUH66QKHaOhASYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kerstversiering.nu/kerstboom/&psig=AOvVaw0Slu7slY-sdphXSia5kVvr&ust=1557997869245579

