VERSJES:
•

?
DE SCHOOL IS UIT
't kleuterpoortje gaat weer open
ja, de school is weer gedaan
Zie hoe alle kindjes lopen
en hel vlug bij moeke gaan.

•

?
Jij en ik,
jij een pet en ik een strik.
Jij en ik,
jij een vest en ik een jas.
Jij en ik samen naar de klas.

•

?
VEEL TIJD, SPEEL-TIJD
Ik kan de dagen niet meer tellen.
Zoveel tijd heb ik.
Ik doe wel duizend spellen.
Van ijsjes word ik dik.
Als de vakantie voorbij is,
ga ik terug naar de klas.
Dan ga ik juf vertellen
hoe fijn speel-tijd wel was.

•

Doremi 1 ’90, De Kockere Geert
HONDERD DEUREN
Ik heb een school
met rood behang
en wel honderd deuren
in de gang.
Klapklap-deuren
met een knop
en klopklopdeuren
met een juf erop.
Ze zwaaien en ze zwiepen,
ze draaien en ze piepen.
Deuren open, deuren toe:

ze worden in
geen jaren moe.
Stappen stappen stoppen,
deurtje kloppen.
Nog een keer…
Oei, ik vind
mijn klas niet meer.
•

Kes
IN DE RAKET
Ik stap in.
Ik vlieg mee!
Is iedereen al binnen?
De dag gaat zo beginnen!

•

Doremi 21 – 24 ’90
MIJN PLEKJE
dit is mijn plekje
dicht bij het raam
dit is mijn stoeltje
hier staat mijn naam
juf schrijft 'welkom' op het bord
ik denk dat’ t heel gezellig wordt!

•

?
we nemen een vriendje vast
aan een handje dat ons past
met handjes aan de oren
kunnen we elkaar horen
en met de handjes aan de mond
geven wij dit versje rond,
alle handjes klap klap klap
deze dag wordt knap knap kanp

•

?
Potloden, een gum en een boek,
veel knuffels, auto’s en een koek.
De muizen reizen met de trein
want ze willen gauw op school zijn.

•

?
Tasje, tasje,
ik zet je op mijn rug

en stap heen en terug
Nu ben ik een paard
maar ik heb geen staart, hiii, hiiii…
•

?
Tring, opstaan, opstaan.
’t Is tijd om naar school te gaan.
Me eerst goed wassen, dan even plassen.
Nu nog een boterham eten,
ben ik echts niks vergeten?
Dag mama, dag papa, dag broer en zus,
‘k moet nu naar de juf, hier… elk nog een dikke kus.

•

?
Aan de kapstok met je jas
Neem je knuffel/koekje/… uit je tas
Geef je mama/papa/… nog een zoen
Kom eens kijken wat wij doen!

•

?
Vlug mijn jas,
Mijn boekentas,
Even zwaaien,
Nog een keer…
Dag vriendjes!
Dag juf!
Morgen kom ik terug!

•

Van Hooft Mieke
Vandaag mag ik mee naar school!
Loop je met me mee?
Dan ben jij mijn nieuwe vriendje.
Jippie jippie jee!

•

?
Mag ik met die grote blokken?
Zoveel heb ik er niet thuis.
Ik ga een héle hoge toren bouwen
en misschien ook nog een huis.
Eén blok erop
Nog één erop
En nog één… tot hij wiebelt…
Hé, wat akelig dat nu,
NU
mijn neus zo kriebelt!

Hatsjie, hatsjie!
Rom bom, rom bom!
Daar stort mijn toren neer.
Juf, als ik morgen ook weer kom,
mag ik dan nog een keer?
•

Van Hooft Mieke
Moet je kijken: nieuwe schoenen,
nieuwe kleren, nieuwe tas.
Al die mooie nieuwe dingen
mogen mee naar onze klas.

•

?
HIER BEN IK
Een handje
een knipoog
een knuffel, een kus.
Dag juf, dag meester,
dag vriendjes,
hier ben ik dus.

•

?
MIJN NIEUWE KLAS
Heel veel kindjes bij elkaar.
O! Wat leuk! Wat doen ze daar?
Spelen in de poppenhoek
plaatjes kijken in een boek
verven met een grote kwast
kijken of de puzzel past
water drinken uit de kraan
even bij de juf staan.
Toch een heel klein beetje moe
dan maar gauw naar mama toe

•

?
FLATER
Haast-je-rep,
uit je bed!
Dag ma, dag pa,
melk met chocola.
Vlug m’n jas,
boekentas

en naar de klas.
Snel, de bel,
opzij opzij
en in de rij.
Maar oei,
wat nu gedaan?
Ik heb nog
m’n pijama aan…
•

?
DOOSJE
Kijk eens naar Roosje,
ze drinkt melk uit een doosje.
Een doosje met een rietje,
een rietje om te zuigen,
een rietje dat kan buigen.
Dag Roosje, dag doosje!
Kijk daar eens, Roosje is klaar!
Haar doosje klinkt hol,
haar buikje vol,
volle melk van de koe.
Maar waar moet Roosje
nu met dat doosje naartoe?

•

?
De vakantie is voorbij,
maar dat is niet erg voor mij.
M'n schooltas staat al klaar
September is weer daar!

•
Hop en daar gaan we weer
met ons boekentasje
Hop en daar gaan we weer
ons kleuterklasje.
•

?
KNIPPEN, KLEUREN, KLEVEN,…
Al mijn kunstwerken
willen lang leven.
Ik zal ze aan

mijn schooltas geven
•

Jan van Coillie
In onze trein
is het tjoeke tjoeke fijn.
Ik hoor erbij
op mijn plaatsje in de rij.

•

Riet Wille
SCHOOLTASSEN
Met mijn schooltas in de hand
Wandel ik naar de overkant
Met mijn schooltas op de rug
Huppel ik heen en terug
Met mijn schooltas op mijn hoofd
Waggel ik met een wiebelhoofd.

•

?
GROOT!
Onze school is groot
veel groter dan een huis
er zijn wel honderd stoelen
dat is meer dan bij mij thuis
er zijn ook heel veel tafels
voor mij en Bas en Griet
Maar honderd zachte bedden
nee, die zijn er niet!

•

?
DAG SCHOOL, DAAR BEN IK WEER
Dag school, daar ben ik weer
Ik kom nu in een ander klasje deze keer
Fijn hoor, met z'n allen weer in de klas
Omdat het vorig jaar ook al zo leuk was
We zullen ons niet gaan vervelen
Want we kunnen veel dingen leren tijdens het spelen

•

?
Kijk,
Dit is mijn laatste kleuterhandje,
Ik wuif ermee vaarwel,

Naar een tijd van leren en spel.
We hadden het samen goed,
we hielden van elke lieve snoet.
Een nieuwe wereld staat nu klaar
in het langverwachte eerste leerjaar!
Vaarwel kleuterhandje,
daaaaag
•

?
Knippen, plakken, schilderen, tekenen,
zwierig dansen met fatsoen.
Dat en duizend andere dingen,
liet de kleuterschool ons doen.
'k Wou wel altijd kleuter blijven,
maar de grote school is daar!
Ze leert me lezen, rekenen en schrijven.
Dus juf/meester, zet alles voor mij klaar!

•

?
Na een jaar vol plezier
Stopt het voor ons jammer genoeg hier
Maar geen getreur
De grote vakantie staat voor de deur
Hopelijk 2 maanden met veel zon
En dan september.... terug naar zoals het begon!
Tot op de speelplaats...

