
                                                                

 

Vaste liedjes die we zingen op de voorschool 
 
 
 
Openingsliedje ochtend  
Goede morgen allemaal,  
hebben jullie lekker geslapen? 
Goede morgen allemaal,  
wat fijn dat jullie er zijn! 
 
 

  
 
Openingsliedje middag 
Goede middag allemaal, 
hebben jullie lekker gegeten? 
Goede middag allemaal, 
wat fijn dat jullie er zijn! 
 
 
 

Voor het fruit eten ‘s ochtends 
Smakelijk eten, smakelijk drinken, 
eet maar op, drink maar op. 
Dat zal lekker smaken, dat zal lekker 
smaken, 
hap, hap, hap, slok, slok, slok! 
 
 
 

 Voor het drinken ’s middags 
Smakelijk drinken, smakelijk drinken, 
drink maar op, drink maar op. 
Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken, 
slok, slok, slok, slurp, slurp, slurp! 
 

Voor het buiten spelen 
Buiten spelen, buiten spelen, 
is zo fijn, is zo fijn. 
Wij gaan buiten spelen, wij gaan buiten 
spelen, 
kom maar mee, kom maar mee. 
 
 
 

 Voordat we gaan gymmen 
Lekker gymmen, lekker gymmen, 
is zo fijn, is zo fijn. 
Wij gaan lekker gymmen, wij gaan lekker gymmen, 
kom maar mee, kom maar mee. 
 

Opruimliedje 
10, 10, 10, 
10 vingers wil ik zien! 
Niet meer lopen, niet meer praten, 
Houd de juffrouw in de gaten! 
10, 10, 10 
10 vingers wil ik zien! 
 

 Voordat we naar huis gaan 
Dan gaan we weer naar huis toe, naar huis toe, 
naar huis toe, 
dan gaan we weer naar huis toe, van dikkie, dakkie, 
dom. 
Tot de volgende keer, tot de volgende keer, 
tralalala, tralalala, tot de volgende keer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                

 

 
 
Liedjes die we zingen als een peuter jarig is of afscheid neemt 
 
Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria! 
Hiep, hiep, hoera, hiep, hiep, hoera, hieperdehieperdepiep……………hoera! 
 
Happy birthday to you, 
happy birthday to you, 
happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! 
 
Een fijne verjaardag voor jou, 
een fijne verjaardag voor jou, 
fijne verjaardag, fijne verjaardag, fijne verjaardag voor jou! 
 
.... is nu jarig, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hoera, 
.... is nu jarig, hiep, hiep hiep hoera 
Klap maar in je handjes, stamp maar keihard op de grond, 
.... is nu  jarig, kom dans in het rond! 
Blaas maar op je toeter, toet, toet, toet, toet, toet, toet, toet, 
.... is nu jarig, een kusje op haar snoet! 
 
Versje met vuistjes 
Olleke, bolleke, rebisolleke, 
Olleke, bolleke, knol, 
De konijntjes hebben 4 pootjes en de regen loopt in gootjes, 
De kippen hebben veren en nu gaan we allemaal Ashley feliciteren! 
 
We maken ook vuurwerk 
De jarige mag een kleur kiezen,  
Bij de eerste kleur stampen peuters en juffen met hun voeten op de grond. Roepen: “Oooooh, boem”. 
De jarige mag dan op de trommel roffelen. 
Bij de tweede kleur slaan peuters en juffen met hun handen op de knieën. Roepen: “Oooooh, boem”. 
De jarige speelt weer op de trommel. 
Bij de derde kleur klappen peuters en juffen in hun handen. Roepen: “Oooooh, boem”.  
terwijl de jarige weer op de trommel speelt. 
Tot slot mengen we alle kleuren door elkaar in een denkbeeldige trommel,  
We draaien  met de handen om elkaar, eerst langzaam, dan sneller, dan heel snel en……..stop! 
Dan draaien we de andere kant uit, eerst langzaam, dan sneller, dan heel snel en  
“Oooooooooooooooh, boem”. Het vuurwerk is afgelopen.  
 

 


