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Speciaal voor jou en je ouders hierbij het 
Zo liedjesboekje.

 
Merk je wel eens dat je gezellig met papa of mama

een liedje wil zingen en zij geen idee hebben hoe het
liedje gaat? Of nog erger, ze zingen jouw liedjes

helemaal verkeerd! 
 

Vanaf nu kan iedereen gezellig meezingen. In dit
liedjesboekje vind je dé liedjes die de pedagogisch

medewerkers vaak met je zingen. 
 

Samen muziek maken is super leuk en maakt je ook
nog eens bereslim!

 
Wij wensen jullie heel veel zangplezier!

 

Inleiding



Alledaagse liedjes
Opzegversjes
Kringspelletjes
Verjaardagsliedjes
Herfstliedjes
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes

Inhoud



Alledaagse liedjes

Goeiemorgen (kringliedje)
Goeiemorgen (naam)
Fijn jou weer te zien!
Wie zit er naast je,
Weet je dat misschien?

Altijd is Kortjakje ziek
Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week
maar zondags niet. Zondags gaat zij naar de
kerk, met haar boek vol zilverwerk
Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week
maar zondags niet

Appel, peer en mandarijn
Appel, peer en mandarijn
O, wat zal dat lekker zijn
Limonade slok, slok, slok
Drink maar lekker op



Berend Botje
Berend Botje ging uit varen
Met zijn bootje 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!

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 komt een olifant
Jongens, meisjes aan de kant, Want daar komt een olifant!
Grote voeten, grote oren en een lange slurf van voren. 
Jongens, meisjes aan de kant, want daar komt een olifant!



De Krokodil
De krokodil ligt in het water.
De krokodil zwemt naar je toe.
De krokodil komt steeds een stukje nader 
en dan hap,bijt hij zomaar in je bil.
Stoute, stoute krokodil. Waarom bijt jij in mijn bil? 
Dan ga ik de politie halen en moeten alle kindjes van
Zo een nieuwe bil betalen!

Deze vuist
Deze vuist op deze vuist.
Deze vuist op deze vuist. 
Deze vuist op deze vuist 
en zo klim ik naar boven!

Dit zijn mijn wangetjes
Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin.
Dit is mijn mondje met tandjes erin.
Dit zijn mijn oogjes, mijn oortjes, mijn haar. 
Nu nog mijn neusje en dan zijn we klaar!



Een aapje wou eens lollig zijn
Een aapje wou eens lollig zijn.
Hij beet in de billen van de kapitein. 
De kapitein werd vreselijk boos en
stopte de aap in de poederdoos
De poederdoos ging open.
En het aapje kon weer lopen!

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 hij naar toe?”. We dansen die
banaan achterna van je bie boe ba la loe.

Helikopter, helikopter
Helikopter, helikopter, mag ik met je mee omhoog? 
Hoog in de wolken wil ik vliegen
Hoog in de wolken wil ik zijn
Helikopter, helikopter, vliegen is zo FIJN



Clowntje Piet heeft verdriet.
Daarom vertoont hij zijn kunsten niet. 

 
Zijn ballon die ging stuk.

Tjonge, Tjonge, wat een ongeluk.
 

Maar..... toen kwam de directeur van het circus 
en die gaf clowntje Piet een nieuwe ballon. 

 
Boem retteketet, boem retteketet!

Het clowntje kan weer lachen 
Boem retteketet, boem retteketet. 

Het clowntje heeft weer pret, retteketet!

 

Clowntje Piet



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!
 

2e couplet:de deuren van de bus gaan open en dicht 
 

3e couplet: de lampen van de bus gaan aan en uit
 

4e couplet:de toeter van de bus zegt toet, toet, toet!
 

De wielen van de bus



Hoedje van papier
Een, twee, drie, vier een hoedje van, een hoedje van 
Een, twee, drie, vier een hoedje van papier
Als het hoedje dan niet past, zet het in de glazenkast 
Een, twee, drie, vier een hoedje van papier

Hoofd, schouders, knie en teen
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen (2x)
Oren, ogen, puntje van je neus 
Hoofd schouders knie en teen, knie en teen
(2e keer heel snel)

Klap eens in je handjes
Klap eens in je handjes. Blij, blij, blij. Op je boze bolletje, allebei
Twee handjes in de hoogte. Twee handjes in je zij.
Zo varen de scheepjes voorbij, zo varen de scheepjes voorbij

Alle eendjes
Alle eendjes zwemmen in het water,
falderalderiere, falderalderare
Alle eendjes zwemmen in het water.
Falderalderalde ralde rallala



Met de vingertjes
Met de vingertjes, met de vingertjes 
En met je platte handjes op de tafel 
Met de vuistjes, met de vuistjes 
Met de ellebogen (etc)

Ik zag twee beren
Ik zag twee beren, broodje smeren,  o dat was een wonder!
Wat een wonder, boven wonder. Dat die beren smeren konden.
Hi hi hi, ha ha ha. Ik stond erbij en ik keek ernaar

Papegaaitje leef je nog?
Papegaaitje leef je nog? I-ja-dee-ja
Ja meneer ik ben er nog I-ja-dee-ja
‘k Heb mijn eten opgegeten en mijn drinken laten staan 
I-ja-dee-ja-poef!

Rijden rijden rijden in een wagentje
Rijden, rijden, rijden in een wagentje
En als je dan niet rijden wilt, dan draag ik je
Rijden, rijden, rijden in een wagentje
En als je dan niet rijden wilt dan draag ik je!



Klein rood autootje, waar breng je ons naar toe
 Naar oma en naar opa 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
 

 Klein oranje autootje waar breng je ons naar toe
 Naar oma en naar opa 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

Klein autootje 



In iedere kleine appel
 Daar lijkt het wel een huis

 Want daarin zijn vijf kamertjes
 Precies als bij ons thuis

 
 In ieder hokje vind je 

 Twee pitjes zwart en klein
 Die liggen daar te dromen 
 Van licht en zonneschijn

 
 Zij dromen dat zij later

 In de aarde groeien gaan
 Tot hele grote bomen
 Met appeltjes eraan

In iedere kleine appel



In de maneschijn
In de maneschijn, in de maneschijn
Klom ik op een trapje naar het raamkozijn 
En je raadt het niet, en je raadt het niet 
Zo vliegt een vogel, zo zwemt een vis
Zo doet een duizendpoot die
schoenenpoetser is. 
Dat is een, dat is twee
En van je dikke, dikke, dikke Tante Kee 
En dat is recht, en dat is krom
En zo draaien we het wieltje nog eens om
ROM, BOM

Olifantje in het bos
Olifantje in het bos,
Laat je mama toch niet los 
Anders raak jij de weg nog kwijt 
En dan krijg je later spijt 
Olifantje in het bos
Laat je mama toch niet los



Schaapje, Schaapje
Schaapje, schaapje, heb je witte wol? 
Ja baas, ja baas,drie zakken vol
Een voor de meester 
Een voor zijn vrouw
Een voor het baby'tje 
dat bibbert van de kou 
Schaapje, schaapje,heb je witte wol?
Ja baas, ja baas, drie zakken vol

Poesje mauw
Poesje mauw, kom eens gauw 
Ik heb lekkere melk voor jou
En voor mij, rijstebrij
O wat heerlijk smullen wij

Hondje waf, waf waf waf 
Blijf jij van mijn lekkers af 
Deze koek is voor mij
En voor jou is er ook wat bij

Kippie tok, tok tok tok
Blijf jij in je kippenhok
Leg voor mij een lekker ei
O wat heerlijk smullen wij



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 wilde dieren, in het bos, in het bos

 In het bos wonen 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…!
 

Roodkapje



Twee handjes
Twee handjes op de tafel, twee handjes in je zij 

Twee handjes op je schouders, op je hoofdje
allebei 

 
Nu maken we twee vuistjes, zo stevig als je kan

Daar gaan we dan mee trommelen van je
tommeldebom 

De duimpjes zijn het dikste, je pinkjes zijn maar
klein

Nu moeten allebei je handjes vlug op je
ruggetje zijn

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

1, 2, 3, daar zijn ze weer



Slaap kindje slaap
Slaap kindje slaap, 
daar buiten loopt een schaap 
Een schaap met witte voetjes, 
die drink zijn melk zo zoetjes
Slaap kindje slaap, 
daarbuiten loopt een schaap

Schuitje varen, theetje drinken
Schuitje varen, theetje drinken
Varen we naar de overtoom
Drinken we zoete melk met room
Zoete melk met brokken
Kindje mag niet jokken

Smakelijk eten, smakelijk drinken 
Smakelijk eten, smakelijk drinken 
Hap, hap, hap. Slok, slok, slok
Dat zal lekker smaken (2x) 
Eet maar op, drink maar op
Eet smakelijk allemaal!



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

Timpe Tampe Tovenaar
Timpe Tampe Tovenaar,
kom vertoon je kunsten maar. 
Timpe Tampe Tovenaar, wij zijn klaar!
Hatjie kiele kiele, Hatjie boem bim bam
baasje, paardenbloem
Ik maak van jullie (...hondjes)[zelf invullen]
Bim bam bom (Woef woef woef)
[zelf invullen]

Visje, Visje
Visje, visje in het water 
Visje, visje in je kom 
Visje, visje kan niet praten 
Visje, visje draai je om 
ploep, dag vis



Zo draait de molen, de molen, de molen (2x)
 Zo draaien de wieken, de wieken, de wieken (2x)

 
 En de wieken mogen niet stille staan
 Ze moeten altijd in de rondte gaan

 Handjes om hoog, handjes omlaag, 
 handjes in de zij

 
En als we allemaal klappen

 Dan zijn we allemaal blij (2x)

Zo draait de molen



Zagen, zagen
Zagen, zagen, wiede wiedewagen
Jan kwam thuis om een boterham 
te vragen 

Moeder was niet thuis
Vader was niet thuis
Piep zei de muis in het voorhuis

Olifantje in het bos
Olifantje in het bos
Laat je mamma toch niet los
Anders raak je de weg nog kwijt
En dan heb je straks nog spijt

Olifantje in het bos
Laat je mamma toch niet los
Olifantje in het bos
Laat je mamma toch niet los
Anders raak je de weg nog kwijt
En dan heb je straks nog spijt
Olifantje in het bos
Laat je mamma toch niet los



Zwaaien met je washandje
Zwaaien, zwaaien, zwaaien met je washandje
Wrijven, wrijven, wrijven met je washandje
Boenen, boenen, boenen met je washandje
En boenen, boenen, boenen!!!

Ik bouw een huis
Ik bouw een huis 
Een héél groot huis 
Deurtje open..deurtje dicht
Kiekeboe!

Twee handjes
Twee handjes op de tafel,twee handjes in je zij 
Twee handjes op je schouders,op je hoofdje allebei 
Nu maken we twee vuistjes, zo stevig als je kan
Daar gaan we dan mee trommelen van je
tommeldebom 
De duimpjes zijn het dikste, je pinkjes zijn maar klein
Nu moeten allebei je handjes vlug op je ruggetje zijn
Kindjes waar zijn je handjes gebleven? 
Ik heb ze aan mijn ruggetje gegeven
1, 2, 3, daar zijn ze weer





Een Spinnetje, een spinnetje
Een spinnetje, een spinnetje
Een spinnetje zocht een vriendinnetje 
Hij zocht hier, hij zocht daar...
En toen... vonden ze elkaar

Er komt een muisje aangelopen
Er komt een muisje aangelopen
Zo in kindjes nekje gekropen

Opzegversjes

Hompeltje en Pompeltje
Hompeltje en Pompeltje, die klommen op een berg 
Hompeltje is een kaboutertje en Pompeltje een dwerg 
Zij klommen hoog tot in het topje en schudden met hun kopje 
Toen zijn ze in de berg gekropen
en niemand zag ze ooit weer lopen 
Sssst, sssst, ik geloof dat ik ze hoor!
Ze slapen zachtjes op een oor
Grr, grr, grr, Triiiiiiiiiiiiiiiing, WAKKER WORDEN!



"Naar bed, naar bed” zei Duimelot
 

“Eerst nog wat eten” zei Likkepot
 

“Waar zal ik ‘t halen?” vroeg Lange 
Jan 

 
“Uit grootmoeders kastje” zei 

Ringeling
 

“Dat zal ik verklappen” zei 't Kleine 
Ding.

Naar bed, naar bed





Er zat een klein zigeunermeisje
Er zat een kleinzigeunermeisje huilend op een steen
Huilend, huilend heel de dag alleen
Sta op meisje lief en droog je traantjes af
En kies een vriendje uit waarmee je dansen mag
Tralalala, Tralalalalalala

Jan Huigen in de ton
Jan Huigen in de ton, met een hoepeltje erom 
Jan Huigen, Jan Huigen en de ton die viel in duigen. 
In duigen, in duigen en de ton die viel kapot.

Kringspelletjes

Zakdoekje leggen
Zakdoekje leggen
Niemand zeggen
Kukelekuu zei onze haan
Twee paar schoenen heb ik aan gedaan
Een van stof en een van leer
Hier leg ik mijn zakdoekje neer
.



We maken een kringetje van jongens 
en van meisjes

We maken een kringetje van tralala
 

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
 

We maken een kringetje





Er is er een jarig
Er is er een 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, hoera
Hij leve lang hoera, hoera

Verjaardagsliedjes

Happy Birthday
Happy Birthday to you 
In de wei staat een koe en de koe zegt I love you
Happy Birthday to you



De kop van de kat was jarig en de pootjes
vierden feest. 

Het staartje kon niet meedoen, want die
was pas ziek geweest. 

Hij kwam pas uit het ziekenhuis. 
En hij had zo'n pijn in zijn keel.

Want al dat dansen en dat springen, 
dat was hem veel te veel.

De kop van de kat was jarig



Twee violen en een trommel en een fluit
Twee violen en een trommel en een fluit,
Want (Keesje) die is jarig en de vlaggen hangen uit. 
Ei, ei, ei, en we zijn zo blij,
Want (Keesje) die is jarig en dat vieren wij!

Lang zal hij/zij leven
Lang zal hij/zij leven. 
Lang zal hij/zij leven.
Lang zal hij/zij leven in de gloria. 
In de gloria.
In de gloria.





Het regent
Het regent, het regent.
De pannetjes worden nat.
Er kwamen twee soldaatjes aan 
die vielen op hun gat.

Herfstliedjes

Op een grote paddestoel
Op een grote paddestoel rood met witte stippen 
Zat Kabouter Spillebeen heen en weer te wippen
"Krak" zei de paddestoel met een diepe zucht
Vloog kabouter Spillebeen met z’n beentjes in de lucht

Maar kabouter Spillebeen hield niet op met wippen 
Op een andere paddestoel rood met witte stippen
Daar kwam vader Langbaard aan
En die riep toen luidt:
“Moet dat stoeltje ook kapot, Spillebeen schei uit!”



Onder moeders paraplu
Onder moedersparaplu liepen eens twee kindjes 
Hanneke en Janneke. Dat waren dikke vrindjes
En de klompjes gingen, klik klak klik 
En de regen deed van tik tak tik
Op moeders paraplu (2x)

Toen kwam Jan de wind erbij, die joeg eerst heel zoetjes
Toen al harder en harder maar de regen in hun snoetjes
En Jan de wind, die rukte en trok. 
En op en neder ging de stok 
Van Moeders paraplu (2x)

Maar Hanneke en Janneke dat waren flinke klantjes!
Die hielden stijf de paraplu in allebei hun handjes
En ze lachten blij van he ha hi. 
En ze riepen: Jan je krijgt hem ni 
't Is moeders paraplu (2x).





Sinterklaas kapoentje
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje
Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje

Sinterklaasje bonne,  bonne,  bonne
Sinterklaasje, bonne bonne bonne
Gooi wat in mijn lege, lege tonne
Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje

Sinterklaasje, bonne bonne, bonne
Gooi wat in mijn lege, lege tonne
Gooi wat in de huizen, we zullen grabbelen als muizen

Sinterklaasliedjes

Piet ging uit fietsen
Piet ging uit fietsen, toen klapte zijn band 
Toen moest hij gaan lopen met zijn fiets aan zijn hand

Hij kwam in een dorpje en zei tegen de smid
“Ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit”

De smid moest toen lachen en plakte zijn band 
Toen kon Piet weer fietsen door heel Nederland



Zie ginds komt de stoomboot
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan.
Daar huppelt zijn paardje het dek op en neer.
Daar waaien de wimpels zo mooi heen en weer.

Kijk, Piet staat te lachen en roept naar de kant:
‘Ik heb genoeg lekkers voor heel Nederland!’
O lieve Sint Nicolaas, kom ook eens bij mij.
En rij toch niet stilletjes ons huisje voorbij

Sinterklaasje kom maar binnen
Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet,
want we zingen allemaal blij een lied.
Misschien heeft u wel even tijd,
voordat u weer naar Spanje rijdt.
Kom dan maar even bij ons aan
en laat uw paardje maar buiten staan.
En we zingen en we springen en we zijn zo blij,
en we dansen samen, zij aan zij.
En we zingen en we springen en we zijn zo blij,
en we dansen samen, zij aan zij





Jingelbel
Jingelbel, jingelbel, jingel ga je mee? 
Lekker met z’n allen in de arreslee, he! 
Jingelbel, jingelbel, jingel ga je mee?
Lekker met z’n allen in de arreslee 

Oh, denneboom
Oh denneboom, oh denneboom, 
Wat zijn je takken wonderschoon 
Ik heb je laatst in 't bos zien staan, 
Toen zaten er geen kaarsjes aan 
Oh denneboom, oh denneboom, 
Wat zijn je takken wonderschoon

Kerstliedjes

Ik wens je een vrolijk kerstfeest
Ik wens je een vrolijk kerstfeest
Ik wens je een vrolijk kerstfeest
Ik wens je een vrolijk kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar



Kling klokje klingelingeling, Kling klokje kling 
 

 Laat de boodschap horen, zingen d'engelen koren, 
 voor die blijde klanken willen wij God danken. 
 Kling klokje klingelingeling, Kling klokje kling 

 
 Kindje geeft ons leven, zal ons vrede geven, 

 laat een loflied schallen, vrede voor ons allen. 
 Kling klokje klingelingeling, Kling klokje kling 

 
 Laat de boodschap horen, zingen d'engelen koren, 

 voor die blijde klanken, willen wij God danken. 
 Kling klokje klingelingeling, Kling klokje kling

Kling klokjes klingelingeling





Dagopvang - Peuteropvang - BSO.  
Vind een vestiging bij jou in de buurt via 

www.zokinderopvang.nl en kom een kijkje nemen!


