
Kortjakje - 1 

 

 

Altijd is Kortjakje ziek, 

In de week maar ’s zondags niet. 

’s Zondags gaat zij naar de kerk, 

Met een boek vol zilverwerk. 

Altijd is Kortjakje ziek, 

In de week, maar zondags niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hansje Klein - 2 

 

Hansje Klein vindt het fijn, 

Om heel ver van huis te zijn. 

Stok en hoed staan hem goed. 

Hij is blijgemoed. 

Maar zijn moeke weent zo zeer. 

Nu heeft zij geen Hansje meer. 

Blijf niet weg, zegt ze vlug. 

Kom maar gauw terug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reintje Vos - 3 

 

Reintje Vos wat doe je daar toch 

Bij het kippenhok. Bij het kippenhok? 

Pas maar op, de boer zal komen 

En zijn hond bijt in je staart. 

En dan is’t te laat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marijke - 5 

 

Marijke, Marijke, wat kost er uw thee? 

Marijke, Marijke, wat kost er uw thee? 

Ik heb er van zes en van acht en van tien 

Van negen kan ik er u ook laten zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roodborstje - 7 

 

Roodborstje tikt aan het raam, tin-tin-tin. 

Laat mij er in, laat mij er in.  

’t Is hier wat koud en te guur naar mijn zin. 

Laat mij er in, tin-tin-tin. 

 

’t Meisje deed open, het beestje kwam snel. 

Binnen was’t beter, de guit wist het wel. 

Maar toen de lente weer kwam, tin-tin-tin, 

Vloog hij het bos weder in. 

 

Roodborstje tikt op het raam, tin-tin-tin 

Laat mij er in, laat mij er in. 

’t Is hier wat koud en te guur naar mijn zin. 

Laat mij er in, tin-tin-tin. 

 

’t Meisje deed open en had in haar schoot 

Korreltjes haver en kruimeltjes brood. 

Dat was het roodborstje recht naar de zin, 

Ging toen het bos niet meer in. 



Perpetual Motion - 9 

 

Mama muis wordt heel vroeg wakker, 

Wast haar haren, doet haar jurk aan. 

Mama muis wordt heel vroeg wakker, 

Zet de koffie, dekt de tafel. 

 

Mama muis roept naar de kindjes 

Dat de broodjes al gesmeerd zijn. 

Mama muis roept naar de kindjes 

Dat de school gauw gaat beginnen. 

 

Vlug wat eten, dan naar school toe 

Spelen kan nog tot de bel klinkt. 

Vlug wat eten, naar de school toe 

Spelen kan nog tot de bel klinkt. 

 

Mama muis wordt heel vroeg wakker, 

Wast haar haren,doet haar jurk aan. 

Mama muis wordt heel vroeg wakker, 

Zet de koffie, dekt de tafel. 

 



De regenboog - 10 

 

Als ik links kijk of rechts kijk, 

Omhoog kijk, omhoog, 

Zie ik de regenboog, zie ik de regenboog. 

Als ik links kijk of rechts kijk,  

Omhoog kijk, omhoog, 

Zie ik de regeboog, regenboog. 

 

Ik kijk links, vioolhand. 

Ik kijk rechts, strijkstokhand. 

Kijk omhoog, kijk omhoog, 

Kijk omhoog, na-na-na. 

Als ik links kijk, of rechts kijk,  

Omhoog kijk, omhoog, 

Zie ik de regenboog, regenboog. 

 

 

 

 

 



Slaapliedje - 4 

 

Slaap kindje slaap 

En doe uw oogjes toe. 

Slaap kindje slaap 

Uw oogjes zijn moe. 

 

 

Stil nu en droom maar  

van ’t maantje dat naar je lacht 

en alle sterretjes 

houden de wacht. 

 

Slaap kindje slaap 

En doe uw oogjes toe. 

Slaap kindje slaap 

Uw oogjes zijn zo moe. 


