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Het maakt niet uit waar je 
bent: op de speelplaats,  
een aarden pad of in de tuin.  
LAAT DE KNIKKERS ROLLEN !!!  











 
 

Ken jij de school achter  . . . . . . . . bomen? 
 
 



Goeiemorgen, 
 

Ken jij de school achter               bomen? 
 
 

















‘k Heb een knikker in mijn hand 
die gaat reizen door het land. 
 
Is hij hier? 
Is hij daar? 
 
Als je ‘t weet dan zeg je ‘t maar. 







1.Laat ons beginnen 
 

2.Op het pleintje naast de kerk 
 
 

3.Lente is weer in ‘t land 
 



Lente is weer in ‘t land! 
 
Zie de bloemetjes aan de 
waterkant. 
 
Hee kijk, daar vliegt een  
 
kanarievogel 
 
Piep piep piep! 



De winter is vergangen 
ik zie des meien schijn. 
 
Ik zie die bloemkens hangen 
des is mijn hert verblijd. 
 
Daarginds aan genen dale 
daar is ‘t genoeglijk zijn. 
 
Daar zingt die nachtegale 
En zo menig woudvogelkein. 



5. Onder de grond 
 
 















3 X 8 = 24 

6 X 8 = 48 

9 X 8 = 72 



In winter, when the fields are white 
 
 
In spring, when woods are getting green 
 
 
 
In summer, when the days are long 
 
 
 
In autumn,when the leaves are brown 
 

I sing this song for your  

I ‘ll try and tell you what I 

Perhaps, you’ll understand the  

Take pen and ink, and write it  

delight 

mean 

song 

down 



Mooie liedjes duren niet lang,  
aan alles komt een einde. 
Toch bestaat er een heel vreemd 
lied 
dat stopt in eeuwigheid niet. 
Al zegt men … 







- Alles heeft een einde 
- Alarm in de branding 
- Een ezel balkte noten na   (LA) 
- Un petit canard (FA) 
- Februari (RE) 
- Zet een puit op enen gouden stoel (RE) 
- Al draagt een aap een gouden ring 
- Ik ken een school 
- Row row row your boat (DO) 
-    Ein kleine Nachtmusik (SOL) 
- SI ? 
- MI? 

 
 







Gij sterre gij moet er zo stille niet staan, 
à la berline postiljon. 
 
Gij moet er met ons naar Bethlehem toe 
gaan, à la berline postiljon, 

Van cher ami tot in de knie, 
wij zijn drie koningskinderen, 
sa pater trok naar Vendelo 
van cher ami, 



Wij hebben gezongen al voor dit huis, 
à la berline postiljon, 
geef ons een penning dan gaan we weer 
naar huis, 
À la berline postiljon. 

Van cher ami tot in de knie, 
wij zijn drie koningskinderen, 
sa pater trok naar Vendelo 
van cher ami, 



De vastenavond die komt aan,  
wij zingen “ho man ho!” 
 
Geef ons een koekebak uit de pan  
en zo mijnheer wel zo. 
 
En nu het vastenavond is,  
nu zijn wel alle keeltjes fris! 
 
Van diridon, van diridon,  
van diridon di ri don deine! 
 
Het spelen gaat gewis! 



Sa meisjes zet de pan te vier, 
slaat eiers in het meel! 
 
En haalt een kruikje smokkelbier, 
zo smeren wij de keel. 
 
Terwijl gij nu dan uit den haard 
de koekjes uit de pan vergaart, 
 
Van diridon, van diridon,  
van diridon di ri don deine! 
 
Wij spelen met de kaart! 
 
 



En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
En ‘s avonds hebben we geld met hopen 
 
en ‘s morgens geen om brood te kopen. 
 
En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 



En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
En ‘s avonds zouden  we geerne trouwen 
 
en ‘s morgens nuchtens vroeg berouwen. 
 
En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
 



En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
En ‘s avonds zullen we koeken bakken 
 
en ‘s morgens tegen uw oren plakken. 
 
En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
 





Op het pleintje naast de kerk 
staat de winkel van Jan Lekkerkerk 
vol met rozen en chrysanten, anjelieren 
grote planten, alle soorten op een rijtje 
naast elkaar. 
 
Maar op maandag is Jan Lekkerkerk niet 
thuis 
want dan brengt hij alle planten in de 
stad huis aan huis. 





Twinkle twinkle little star 

 

How I wonder what you are 

 

Up above the world so high 

 

Like a diamond in the sky 

 

Twinkle twinkle little star 

 

How I wonder what you are 






