
Klimaat:	  Liedjes	  Kleuters	  
	  
Vieze	  rook	  
	  
Een	  auto	  vliegt	  heel	  snel	  over	  straat	  
Mijn	  neus	  snel	  toe	  maar	  ‘t	  is	  al	  te	  laat	  
Een	  vieze	  stank	  recht	  in	  mijn	  neus	  
Dat	  is	  erger	  dan	  de	  prot	  van	  een	  reus	  
	  
	   Beter	  rijden	  met	  de	  fiets	  
	   Het	  kost	  je	  ook	  nog	  niets	  
	   Soms	  kan	  het	  ook	  te	  voet	  
	   Dat	  is	  supergoed	  
	  
	   	   Stinkie,	  winkie.	  
	   	   Stinkie,	  stinkie,	  Winkie	  
	  
De	  grote	  boten	  op	  zee	  
Die	  helpen	  zeker	  niet	  mee	  
Het	  vliegtuig	  neem	  je	  pas	  als	  het	  moet	  
Fabrieken	  doen	  het	  ook	  niet	  zo	  goed	  
	  
	   Vieze	  rook,	  vieze	  rook	  
	   Ruik	  jij	  het	  ook?	  
	   	   	  
	  
	  
De	  ijsbeer	  
	  
	   Een	  ijsbeer	  heeft	  het	  graag	  ijskoud,	  brrrr	  
	   Dat	  is	  waar	  hij	  echt	  van	  houdt,	  brrrr	  
	   Hij	  vist	  en	  zwemt	  tussen	  het	  ijs,	  brrrr	  
	   Voor	  hem	  is	  dit	  paradijs,	  brrrr	  
	   	  
	  
Het	  wordt	  warmer	  en	  het	  ijs	  dat	  smelt	  
De	  beer	  zijn	  dagen	  zijn	  geteld	  
Van	  de	  schrik	  begint	  hij	  te	  beven	  
Zonder	  ijs	  kan	  de	  beer	  niet	  leven	  	  
	  
De	  ijsbeer	  is	  nu	  echt	  bedreigd	  
Want	  het	  waterpeil	  dat	  stijgt	  
Straks	  vindt	  hij	  nergens	  nog	  eten	  
Een	  ijsbeer	  kan	  die	  dan	  ook	  zweten?	  
	  
	  
	  
	  



Jaap	  de	  aap.	  
	  
	  
	   Jaap	  de	  aap	  
	   Geraakte	  niet	  slaap	  
	   ’t	  Is	  niet	  te	  onderschatten	  
	   Hij	  kon	  de	  slaap	  niet	  vatten	  
	   Jaap	  de	  aap	  
	   Geraakte	  niet	  in	  slaap	  
	   Hij	  zat	  met	  een	  probleem	  
	   Dat	  sloeg	  op	  zijn	  systeem	  
	  
Alles	  om	  te	  spelen	  is	  verdwenen	  
Er	  zijn	  geen	  bomen	  meer	  alleen	  nog	  zand	  en	  stenen	  
Geen	  boom	  om	  in	  te	  slapen	  
Geen	  aap	  om	  na	  te	  apen	  
Want	  alle	  apen	  apen	  apen	  na	  
	  
	   refrein	  
	  
Geen	  vrienden	  meer	  om	  lekker	  mee	  te	  spelen	  
En	  alleen	  dan	  ga	  je	  je	  toch	  snel	  vervelen	  
Zijn	  vrienden	  zijn	  nu	  weg	  
Jaap	  heeft	  echt	  veel	  pech	  
Want	  alle	  apen	  apen	  apen	  na	  
	  
	  
	  
Bomen	  planten	  
	  
We	  planten	  bomen	  in	  de	  grond	  
Joepie	  jee!	  
Want	  bomen	  houden	  ons	  gezond	  
Doe	  je	  mee?	  
2X	  
Melodie	  
	  
Bomen	  zijn	  heel	  goed	  voor	  de	  dieren	  
Vogels	  maken	  er	  hun	  nest	  
Als	  het	  regent	  kan	  ik	  lekker	  schuilen	  
Dat	  vind	  ik	  toch	  best	  
	  
Een	  appelboom	  is	  echt	  wel	  reuze	  
Want	  ik	  eet	  heel	  graag	  fruit	  
Een	  boom	  omin	  te	  klimmen	  
Val	  er	  maar	  niet	  uit	  
	  
	  
	  



Piere	  wiere	  wiets	  
	  
Piere	  wiere	  wiets	  ga	  je	  meer	  met	  de	  fiets	  
Piere	  wiere	  wool	  fiets	  je	  mee	  naar	  de	  school	  
Piere	  wiere	  wiets	  ga	  je	  meer	  met	  de	  fiets	  
Piere	  wiere	  wool	  fiets	  je	  mee	  naar	  de	  school	  
	  
Fietsen	  is	  echt	  leuk	  
maar	  je	  moet	  voorzichtig	  zijn.	  
Let	  dus	  maar	  goed	  op	  
anders	  doe	  je	  je	  nog	  pijn.	  
	  
Refrein	  
	  
Een	  helm	  op	  mijn	  hoofd	  	  
en	  mijn	  fluo	  hesje	  aan.	  
Geniet	  ik	  van	  de	  goede	  lucht	  
En	  ze	  zien	  me	  ook	  goed	  staan.	  
	  
Refrein	  
	  
	  
Deurtjes toe. 
 
Doe de lichtjes nu maar uit, ze moeten niet steeds branden. 
Doe de deuren ook maar toe, voorzichtig met je handen. 
 

Ik belde aan een huisje, want ik was toch heel erg moe. 
Maar de deur die stond nog open, en normaal is die toch toe. 
Alle lichtjes branden en toch was er niemand thuis. 
Of misschien een hele kleine muis. 

 
Doe de lichtjes nu maar uit, ze moeten niet steeds branden. 
Doe de deuren ook maar toe, voorzichtig met je handen. 
 
 

Ik heb toen alle lichtjes een voor een maar uitgedaan. 
En de mixer en de koffiezet die stonden ook nog aan. 
Ook de televisie speelde en die heb ik uitgezet. 
Toen was het wel echt tijd voor mijn bed. 
  

Doe de lichtjes nu maar uit, ze moeten niet steeds branden. 
Doe de deuren ook maar toe, voorzichtig met je handen. 
Doe de lichtjes nu maar uit, ze moeten niet steeds branden. 
Doe de deuren ook maar toe, voorzichtig met je handen. 
	  



Dennis	  de	  Walvis	  
	  
Het	  ging	  goed	  mis	  
Met	  Dennis,	  de	  walvis.	  
	  
Al	  weken	  was	  Dennis	  niet	  op	  zijn	  gemak	  
Al	  weken	  voelde	  hij	  zich	  zwak	  
Hij	  voelde	  zich	  niet	  zo	  goed	  in	  zijn	  vel	  
Al	  weken	  voelde	  hij	  zich	  onwel	  
	  
Dennis	  kreeg	  geen	  hap	  meer	  binnen	  
Dennis	  had	  last	  van	  slappe	  vinnen	  
Veel	  gejammer	  en	  geklaag	  
Dennis	  had	  last	  van	  zijn	  maag	  
	  
Refrein	  
	  
Toen	  moest	  hij	  naar	  het	  ziekenhuis	  
Toen	  zei	  de	  arts;	  ‘dit	  is	  niet	  pluis’	  
Dennis	  bleef	  steeds	  boven	  drijven	  
Toen	  moest	  hij	  bij	  de	  dokter	  blijven	  
	  
Na	  uren	  in	  de	  operatiezaal	  
Na	  uren	  met	  heel	  veel	  kabaal	  
Was	  het	  gedaan	  met	  die	  vreselijke	  pijn	  
Na	  uren	  zwom	  hij	  weer	  als	  een	  dolfijn	  
	  
Refrein	  
	  
	  
	  


