


Heb je al een plaatsie

am

heb je al een plaatsie voor de presentatie

am                      em

papa's en mama's even stil nu graag

       am

het is kwart over vijf: de hoogste tijd

em                        am

ik ga laten zien wat ik deed vandaag

am       em       am

we will we will rock you

am       em       am

we will we will rock you

5 4 3 2 1.. sssssh

We gaan beginnen   – andere toonhoogte dan op CD
 
             C                G
We gaan beginnen Lekker swingen

    G                        F

De jongens en de meisjes zingen hier een wijsjes 

        C    G

en ze springen

             C                G
We gaan beginnen Lekker swingen

G                        

Iedereen komt snel naar voren 

F

laat je stem nu maar eens horen:

C    

   We gaan beginnen! 



DONS reporter

             D               

Ik ben een Dons Reporter

C              G

Mag ik u iets vragen

F               

stilte op de set

       C      G

en de camera loopt

              D               

Ik ben een Dons Reporter

     C              G

op zoek naar verhalen

F               

stilte op de set

       C      G

en de camera loopt

            D                                                    

Ik vraag, wie wat waar waarom waarheen, 

       C        G

maar geen ja/nee-vragen

D                                    C         G

   Ik loop van hot naar her, je hoort me niet klagen

F                               C    G

   Langs de deuren met een microfoon

F                         C       G

   Ach, dat is voor mij heel gewoon

- herhaal refrein: 'ik ben een dons reporter..' -

 

            D                                   C   G

Ik vraag:  wat is uw geheim, wat mag echt niemand weten

D                                   C        G

   Wie is uw grootste held, wat heeft u ontbeten?

F                          C    G

   Over straat met een camera

F              C       G

   Iedereen, kijkt me na

- herhaal refrein: 'ik ben een dons reporter..' -

einde:

F               

stilte op de set

       C      G

en de camera loopt

  C      G

de camera loopt

     D

en ACTIE!



Dokter doris

A                  G            
  Hoor is Dokter Doris doet een experiment

A                             G 
  Met tuin en keukenmaterialen die je misschien wel kent

A                           G

  Geef een antwoord op al uw vragen

   G                   E                     a  d  e  a  e– – – –
verkennen is ons talent  E-e-e-experiment!

A                 G                 E           A                

Zeg eens dokter Doris hoe maak ik een lavalamp?

    G                                    A               E

En waarom verandert water als je 't kookt in waterdamp?

A                   G           E                   A      

Waarom spuit de cola uit de fles door de Mentos

G                                   A                E

Als je dat niet voorbereidt hebt ben je echt de klos!

A                  G            

  Hoor is Dokter Doris doet een experiment

A                             G 

  Met tuin en keukenmaterialen die je misschien wel kent

A                           G

  Geef een antwoord op al uw vragen

   G                   E                     a  d  e  a  e– – – –
verkennen is ons talent  E-e-e-experiment!

      A                 G               E             A      
Hoe maak je van een boterhammenzak een echte bom

          G                       A                E

Dokter Doris laat zien hoe die knoop precies begon

       A               G       E            A  

Hoe stoot je simpel één piramide bekers om

      G                                  A               E

Met tape zak en een emmer maak je een vortex kanon

- herhaal refrein: 'hoor is dokter doris..' –

A                     G           E                     A  

Zoet, zout, zuur en bitter: hoe werkt precies jouw smaak

           G                         

Waarom maakt een draai je duizelig, 

      a                 E

stel dat eens aan de kaak

       f                      G

Het is raar, misschien wel waar

      A                         E                A

alles kunnen we ontrafelen als Expirimentenaars!

E             A

  Expirimentenaars!

E             A

  Expirimentenaars!



een lied voor de maan

      Dm                           Am

Dag Maan Al ga je op, Al ga je onder

            Dm                                Am

Al ben je nieuw Al ben je half Al ben je vol

        Dm                           Am

Ik ben altijd je vriend Ik ben de Mol

    Dm                                    Am
  
En weet je, Weet je wat ik Het liefste wou

             Dm                                Am

Op mijn verjaardag Wil ik dansen Met iedereen

           Dm                                     Am

Maar het liefste Het allerliefste Dans ik met jou

        Dm      Gm  Am  Dm

Lieve Maan, Ik hou van jou

“Maar Mol, zei de sprinkhaan, dit is wel een erg verdrietig
lied  Daarom kwam de maan niet tevoorschijn! Misschien …
moet je het wat vrolijker maken, en niet een mol 
gebruiken maar juist een kruis!”

      D                             A

Dag Maan Al ga je op, Al ga je onder

            D                                 A

Al ben je nieuw Al ben je half Al ben je vol

        D                            A 

Ik ben altijd je vriend Ik ben de Mol

    D                                     A

En weet je, Weet je wat ik Het liefste wou

             D                                 A

Op mijn verjaardag Wil ik dansen Met iedereen

           D                                      A

Maar het liefste Het allerliefste Dans ik met jou

       D                   A

Lieve Maan, Ik hou van jou

              D                 A

Ik hou van jou, Ik hou van jou

A     G   A   D

  Ik hou van jou

              A

Ik hou van jou

              D                 A

Ik hou van jou, Ik hou van jou

A     G   A   D

  Ik hou van jou



het bijtje

         a           d      g

als de zon schijnt op de bergen

         a        d       g

en de nacht die is voorbij

            a         d      g

dan spreid ik mijn kleine vleugels

             a      d    a

ik ben een dikke vette bij

         a       d      g

ik zoek honing in de bloemen

         a              d      g

ik zoek honing voor bij de thee

              a       d      g

er is geen koning zonder honing

            a        d        a

de koningin zoekt met me mee

a                    d

ik ben een gouden bijtje

    e                      a

ik zwem in de honing zo zoet

a                    d

ik ben een gouden bijtje

       e                 a

soms raak ik zelf ook zoek

     e                            a

dan pak ik de trein toet toet toet

         a        d      g

in het weekend als ik vrij ben

                a         d      g

trek ik mijn stoute schoenen aan

             a       d     g

dan ga ik naar de bijenkorf

              a       d         a

en dans ik stiekem met een zwaan

- herhaal refrein: 'ik ben een gouden bijtje..' -

voor wie wil.. een modulatie! 

(je kan ook de capo snel op de eerste fret zetten en de 

bovenstaande akkoorden spelen)

Bb                    eb 

ik ben een gouden bijtje

    f                      Bb

ik zwem in de honing zo zoet

Bb                    eb 

ik ben een gouden bijtje

       f                  Bb

soms raak ik zelf ook zoek

     f                            Bb

dan pak ik de trein toet toet toet

     f                            Bb

dan pak ik de trein toet toet toet



het zeemanslied

C           G

helemaal alleen

       C                    D

onderweg naar nergens heen

             C                G

draag m'n tranen naar de zee 

     C                  D

wie doet er met mij mee?

     D                                           A

Kom op, zet hem op, haal die tranen van je wangen

A                             A7                   d

recht je rug, kijk omhoog, laat je hoofd niet hangen

D                                                A

hijs de zeilen, klim de mast, trekken aan de touwen

A                                 A7                  d

zo erg kan het toch niet zijn, heb wat meer vertrouwen

Am                                       G

jullie weten helemaal niet hoe een zeeman leeft

      f                                E

toen ik geboren werd woeide een storm

Am                            G

begon maar even met wat tegenzin

f                                 E

  m'n vader sloeg me en sloeg door

f                             E

  m'n eigen moeder heb ik nooit gekend

f                               E

  ze stierf toen ik geboren werd

- herhaal refrein: 'kom op, zet hem op.' –

Am                             G

  sindsdien leef ik in grote eenzaamheid

f                                    E

   want ook m'n liefste ben ik kwijt

Am                             G

   ik liet haar achter in dat koude land

f                                    E

  de mooiste vrouw waar ik van hou

f                                     E

   was er maar iemand bij wie ik schuilen kan

f                                    E

  want ook m'n schip is naar de maan 

C           G

helemaal alleen

       C                    D

onderweg naar nergens heen

             C                G

draag m'n tranen naar de zee 

     C                  D

wie doet er met mij mee?

- herhaal 2x refrein: 'kom op, zet hem op.' –



Ik ben een ninja   – eventueel capo op eerste fret

A       

hi ha ik ben een ninja

A                               g

rennen over daken met een zwaard op m'n rug

d                              a

midden in de nacht ben ik vliegensvlug

   a                                     g

je kan me toch niet pakken want ik ben veel te snel

d                            a

sterk en behendig dus je weet het wel

f                         e                  a

ninja zijn, ninja zijn, ninja zijn is echt fijn

A       

hi ha ik ben een ninja

A                                   g

strijdend voor het goede help ik iedereen

     d                                  a

dus maak je nou niet druk want ik kom niet alleen

a                                     g

alle boeven slaan voor mij met angst op de vlucht

d                            a

kijk ze nou eens gaan ja het lijkt wel een klucht

f                         e                  a

ninja zijn, ninja zijn, ninja zijn is echt fijn

jungle in de stad

intro: A  G  F  A  G  F– – – – –

A                g     f

jungle jungle in de stad

A                g     f

jungle jungle in de stad



atletiek in de sportfabriek   – eventueel capo op 3e fret

Am                 Dm           F                      C    G

    Atletiek in de sportfabriek, doe maar met ons mee

Am                  Dm           F         C     G

    Atletiek in de sportfabriek, hey hey hey

Am                  Dm           F             C     G

    Atletiek in de sportfabriek, wow wow wow

Am                  Dm           F           C     

    Atletiek in de sportfabriek, ready set go

g          Am

We gaan hoog  – springen!

            F

We gaan kogel  – stoten!

            C

We gaan speer  – werpen!

            G

en we rennen rennen rennen...   sprint!

Am                 Dm           F                      C    G

    Atletiek in de sportfabriek, doe maar met ons mee

Am                  Dm           F         C     G

    Atletiek in de sportfabriek, hey hey hey

Am                  Dm           F             C     G

    Atletiek in de sportfabriek, wow wow wow

Am                  Dm           F           C     

    Atletiek in de sportfabriek, ready set go

 

g          Am

We gaan ver  – springen!

            F

We gaan discus  – werpen!

           C

We doen esta  – fette!

            G

en we rennen rennen rennen...   sprint!

Bridge met sportcommentaar: Am - F - C - G  

akkoorden blijven herhalen 

Am                 Dm           F                      C    G

    Atletiek in de sportfabriek, doe maar met ons mee

Am                  Dm           F         C     G

    Atletiek in de sportfabriek, hey hey hey

Am                  Dm           F             C     G

    Atletiek in de sportfabriek, wow wow wow

Am                  Dm           F           C     

    Atletiek in de sportfabriek, ready set go



lego

intro: Am - F - G

am                                f         g

Lego blokken bouwen Past het goed in elkaar?

Am                           f          g

Click het juiste blokje En dan is het klaar

am

Huizen , treinen ,  Flatgebouwen 

f                  g

Steek je handen uit de mouwen

am

Dieren, mijnen, berenklauwen

f              g

Alles kan ik bouwen met 

am          f     g

lego lego,  lego lego

am          f     g

lego lego,  lego lego

am          f     g

lego lego,  lego lego

am           f            g

lego lego,  Constructs , blokken, knex

rap (am  f  g herhalen) : ik moet nog zoveel dingen doen, het is – –
een chaos in m'n hoofd. M'n moeder zeurt:  “het is een troep” en ook 

m'n vader die is boos. Want m'n kamer is een zooitje en m'n huiswerk 

is niet klaar. En als ik nu niet ga studeren blijf ik zitten volgend 

jaar. Ik heb al dagen niet gedouched. M'n tanden niet gepoetst. Ik heb 

de hond niet uitgelaten ik heb wat spannenders te doen. Ik bouw 

kastelen hele grote, niet van die doodgewone. Ik bouw wegen en 

piratenschepen. Steden, ja ik maak het even. Ik heb dus drie miljoen 

aan lego thuis besteld. Ik bouw een huis op ware grootte, leuk een 

plekje voor mezelf. Dan hoef ik nooit meer op te ruimen of te 

luisteren en zo. Alleen maar ik mezelf en lego. ik mezelf en lego.

- herhaal refrein: 'lego lego.' –

      am                          

Kom langs in mijn stad die van Lego is gemaakt

        f                            g

in een handomdraai bouw ik met wat m’n hand aanraakt  

      am

Laat dromen uitkomen Wat ik bedenk zal er komen 

       f

Raak nooit uitgeput

            g

bouw een geldmachine, Nooit meer blut. 

am

    Heb ik geen vut meer, dan maak ik meer, kracht

      f                            g   

energie centrale kan ik halen uit een blok en veer.

        Am

Ik ben daar, in mijn sfeer, Keer op keer geen ge -maar 

      f                       g

leer en beheer, mijn eigen wereld en creëer. 

am                        f             g                   AM

Altijd bouw ik aan mijn stad, Heb gemaakt wat ik niet had.

                           F         g

Altijd bouwen , alles bouwen

am                        f             g                   AM

Altijd bouw ik aan mijn stad, Heb gemaakt wat ik niet had.

                           F         g

Altijd bouwen , alles bouwen,   oh

- herhaal begin t/m refrein: 'lego lego.' –



limonade   –  eventueel capo op vijfde fret

     c                         em

limonade limonade, veel te zoet man, veels te zoet

       f      

onze vriendschap is voor eeuwig

       g

onze vriendschap is voor goed

     c                         em

limonade limonade, veel te zoet man, veels te zoet

       f      

onze vriendschap is voor eeuwig

        g                    C    em  f  g – – –
onze vriendschap is voor goed

              C

ik ken soms lange kille dagen

              em

dan lijkt de zon al lang vergaan

             f

dan ben ik in en in verdrietig

             g

en twijfel ik aan mijn bestaan

                c

waarom naar school ik wil niet douchen

        em

mag ik alleen zijn alsjeblieft?

               f

Maar heb ik jou weer in m'n handen 

      g

ben ik op slag verliefd

               c

die smaak zo rond, zo vol, zo sappig

             em

ik laat het rollen in m'n mond

            f

het leven is ineens weer grappig

    g         

en daarom zing ik deze song

- herhaal refrein: 'limonade limonade' –

             C

ik moet je mijden van de tandarts

              em

en ook m'n moeder keurt het af

            f

al moet ik kunstgebitten poetsen

    g

al krijg ik eeuw straf

                 c

jij blijft mijn vriend, mijn lief, mijn maatje

             em

m'n zielsverwant, mijn drinkebroer

    f                                 g

al ga straks de bak in, dat interesseert me echt geen moer

           c

als ik de baas was kocht ik kroegen

         em

en elke stad kreeg dan een plein

               f

daar kunnen vriend en vijand proosten

          g

en knal jij uit de fontein 

- herhaal refrein: 'limonade limonade' –



Meneer van der zooi

Am

Zoekt u nog een deftig pak. 
                                                         g

Speciaal gemaakt van vuilniszak We maken het op maat.  

    g

Of voor uw kind een knuffeldier, 
                                                   Am

gemaakt van zuiver snoeppapier, vers van de straat

                      

   C                        G

Te koop te koop te koop, Vind je het niet mooi?

D                                                  

Rommel dat bestaat niet 

        F               G              Am

in de winkel van meneer van der zooi

   C                        G

Te koop te koop te koop, Vind je het niet mooi?

D                                                  

Rommel dat bestaat niet 

        F               G              Am

in de winkel van meneer van der zooi

       Am

Wat dacht u van een nieuwe hoed, 
                                                              G

ons krantpapier is super goed, Zo wordt uw hoofd niet nat.

     g

We maken van een pak ijsthee een hele chique portemonnee. 

                     Am

De mooiste van de stad

- herhaal refrein: 'te koop te koop te koop' –

 

      Am

Zeg ziet u deze gouden vaas, van paperclips en kippengaas

                    G

in stijl van de barok

    g

Of test u eens dit zacht tapijt, 

                                                       Am

't is van de hoogste kwaliteit, gemaakt van oude sok

   C                        G

Te koop te koop te koop, Vind je het niet mooi?

D                                                  

Rommel dat bestaat niet 

        F               G              Am

in de winkel van meneer van der zooi

   C                        G

Te koop te koop te koop, Vind je het niet mooi?

D                                                  

Rommel dat bestaat niet 

        F               G              

in de winkel van meneer

        F               G              

in de winkel van meneer

        F               G              Am

in de winkel van meneer van der zooi



sprookjes omgedraaid  eventueel capo op tweede fret–

     em                               am

Assewitje was een meisje ze moest poetsen van de dwergen

          d

en haar zussen aten alle borden leeg

         em                               

op een dag wilde ze dansen, 

          am

maar de dwergen moesten werken

            d

aan haar klerenkast met kleren was te leeg

           am                   d

tot haar stiefmoeder met een toverstaf

          em                               d

van een appel en een dwerg een auto maakte

       em

en ze danste heel de nacht door 

          am

tot haar schoenen het begaven

           d

nam een appel en viel plots... op de grond...

          am                 d

ik draai alles om ik draai om alles heen

         em                                   d

ach dat hoor je toch meteen ik hoor m'n teen

          am                 d

ik draai alles om ik draai om alles heen

         em                                   d

ach dat hoor je toch meteen ik hoor m'n teen

        em

Doornwitje was een meisje

        am

ze had 7 spinnenwielen

    d

en toen ze haar verjaardag had

          em                              am

zei haar stiefmoeder een boze ze had lange elfenvleugels 

         d

op een dag krijg jij een appel met een schat...

         am                  d

en dan slaap je honderd jaar

        em                          d               

met je zwarte lippen en je rode haar

        em

Dus ze rende door de doornen heen

         am

ook al prikten die zo erg

         d

ze ging door, tot ze aankwam bij een dwerg...

- herhaal refrein: 'ik draai alles om' –

       b             c           b 

en ze leefden nog lang en gelukkig

       b              c           b 

en ze langden nog leef en gelang

       b         c       b 

ja ze aten wat giftige appels

         b             c             b 

en ze sliepen wel honderd jaar lang (2x)

- herhaal refrein: 'ik draai alles om' –



uncle joe

     E                             a

Ik heb een hele leuke oom, Hij woont hier ver vandaan

    E                                         a

Hij is een cowboy en heet Uncle Joe, Hij is Amerikaan

     E 

Hij heeft een hoed en een stoere baard

     A

En zegt heel vaak “YO”

     E

Hij heeft geen auto maar een paard

        A

Soms valt ie eraf,  OH NO! 

D                  A 

Go cowboy Joe, rijden doe je zo, 

D                          A 

Go cowboy Joe, met je benen in een O

D                 E               A

Go cowboy Joe, rijden doe je zo 

    C7                             g

Hij trok de weide wereld in Op Smokeys grijze rug

      C7                               a

“Howdy” zei hij tegen iedereen “Howdy” zei iedereen terug

D                  A 

Go cowboy Joe, rijden doe je zo, 

D                          A 

Go cowboy Joe, met je benen in een O

D                 E               A

Go cowboy Joe, rijden doe je zo

      C7                                  g

Eens werd hij als een dief gezien en sloeg hij op de vlucht

    C7                                 a

En ook al had hij niks gedaan, hij was plots heel berucht

D                  A 

Go cowboy Joe, rijden doe je zo, 

D                          A 

Go cowboy Joe, met je benen in een O-o-o

D                 E               A

Go cowboy Joe, rijden doe je zo

     E                             a

Ik heb een hele leuke oom, Hij woont hier ver vandaan

    E                                         a

Hij is een cowboy en heet Uncle Joe, Hij is Amerikaan

     E

Ik wou dat ik net als Joe kon zijn, 

    A

Zo stoer en knap en snel

      E

Dan zwaai ik met mijn lasso rond

         A

En zo’n paard, dat wil ik wel....

D                  A 

Go cowboy Joe, rijden doe je zo, 

D                          A 

Go cowboy Joe, met je benen in een O-o-o

D                 E               A

Go cowboy Joe, rijden doe je zo



tot ziens

        C

O wat hebben we plezier gehad

    g

Dit was alweer een dag

          f

Laat die avond nu maar vallen

        g

als ik straks maar dromen mag

          c

van prinsessen en piraten

      g

alles wat ik heb gezien

        f

als ik jou diep in je ogen kijk

     g                c

zie jij dat ook misschien

     c      g

Tot ziens, dag allemaal

     f              g         c      

Tot ziens tot de volgende keer

g                   f

dag allemaal, tot ziens

    g                 c

dit was het dan al weer

eindliedje kleuters

       em             c               g         d

dat is één en dat is twee en dat is één twee drie

       em             c               g          d

op je buik en op je been en op je knie knie knie

       em          c      b7      em

ogen dicht, ogen open, af-ge-lopen


