Liedjes die we dagelijks zingen

In de kleine kring na de bel
Goedemorgen allemaal, hebben jullie lekker geslapen.
Goedemorgen allemaal, wat fijn dat jullie er zijn.
Goedemiddag allemaal, hebben jullie lekker gegeten.
Goedemiddag allemaal, wat fijn dat jullie er zijn.
Om de beurt goedemorgen/ middag wensen.
Kleuren en dagen van de week aanleren
He, hallo ik heb een vraag, welke dag is het vandaag?
Is het maandag, dinsdag of woensdag,
Is het donderdag, ja of nee
Is het vrijdag, zaterdag of zondag
Wie heeft er een idee?

Als we gaan opruimen
We gaan opruimen, we gaan opruimen,
Zet het waar het hoort, alle spullen soort bij soort,
We gaan opruimen, we gaan opruimen,
Ruim de boel maar op

In de kring
Voor het drinken
Anne panne pom, ranja in de kom,
Ranja tot de rand geef jij mij maar een hand.
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.

Voor het koekje eten: Bakkertje leggen
Bakkertje leggen niemand zeggen
Ik heb de hele dag gewerkt.
Brood en koekjes heb ik afgemaakt
Een van deeg en een van meel
Hier leg ik mijn bakker neer
Kijk voor je, kijk achter je, kijk aan je beide zijden.
Het kind dat de bakker onder de stoel heeft gekregen mag de koekjes uitdelen
Voordat we naar binnen gaan
We stampen met de voeten, voeten, voeten.
We stampen met de voeten het zand dat moet er af.
We vegen onze broeken, broeken, broeken.
We vegen onze broeken het zand dat moet eraf.
We vegen onze jassen, jassen, jassen.
We vegen onze jassen het zand dat moet er af.
We schudden onze haren, haren, haren.
We schudden onze haren het zand dat moet er uit.

Voordat we fruit gaan eten
Appeltjes aan de bomen, appeltjes op de grond.
Appeltjes in mijn handen lekker en gezond.
Peertjes aan de bomen, peren op de grond.
Peertjes in mijn mondje lekker en gezond.
Bananen aan de bomen, bananen op de grond,
Bananen in mijn buikje lekker en gezond.
(Al het fruit wat er in de schaal ligt benoemen in het liedje.)

Ter afsluiting
Twee handjes op de knieën, twee in handjes in de zij, twee handjes op de schouders
op je hoofdje allebei.
Nu maken we twee vuistjes zo stevig als maar kan, daar gaan we dan mee
trommelen van je bommer de bommerde bom.
De duimen zijn de dikste, de pinken zijn maar klein, nu moeten beide handjes op je
ruggetje zijn.
Waar zijn nu mijn handjes gebleven, ik heb ze aan mijn ruggetje gegeven, van je
1, 2, 3. ( handen omhoog)
Deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist,
en zo klimmen wij naar boven.
Dan om beurt vingers uit vouwen en tellen, eerst een hand dan de andere.
He ho, He ho.
He ho, he ho het werken is gedaan,
We kunnen nu, we kunnen nu fijn spelen gaan.
He ho, he ho komt mama er zo aan,
Dan geef je juf een handje en dan mag je gaan.
Hulpje doet de deur open en zegt: Kom maar binnen allemaal

Verjaardag
Er is er een jarig.
Happy birthday, hankie pankie, bella donna, lappie doetie, een handje, een kusje,
Wat lekkers, een cadeautje.
Tijdens het toveren van de traktatie

Timpe tampe tovenaar kom vertoon je kunsten maar.
Timpe tampe tovenaar wij zijn klaar.
Hatsie kiele kiele knatsie boem, bim bam basie paardeblom.
Ik wou dat er heel wat lekkers onder zat, van je bim bam bom.

