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Liedjes met QR code voor ouders 

 
Door de QR codes naast de liedjes te scannen komt u op een youtube filmpje  
waardoor u het wijsje (en de eventuele gebaren) leert kennen.  
Zo kunt u ook thuis de liedjes zingen met uw kind. 
Een QR scanner kunt u gratis downloaden via de appstore op uw mobiele telefoon. 
*de filmpjes zijn willekeurig gekozen. Ze benaderen de wijze waarop wij het liedje zingen het best. 
 
Olifantje 
Olifantje in het bos 
Laat je mama toch niet los 
Anders raak je de weg nog kwijt 
En dan heb je later spijt 
Olifantje in het bos 
Laat je mama toch niet los 

 

Molen 
Zo gaat de molen, de molen, de molen 
Zo gaat de molen, de molen 
Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken 
Zo gaan de wieken, de wieken 

 

Visje 
Visje, visje in het water 
Visje, visje in de kom 
Visje, visje kan niet praten 
Visje, visje draai je om 

 

Krokodil 
De krokodil ligt in het water 
De krokodil ligt helemaal stil 
De krokodil komt steeds een stukje nader 
En hap, auw, bijt je in je bil 

 

Bus 
De wielen van de bus gaan rond en rond 
Rond en rond, rond en rond 
De wielen van de bus gaan rond en rond 
Als de bus gaat rijden 
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Autootje 
Klein, rood autootje waar breng je ons naar toe?  
Naar al die lieve kindertjes en naar de koetjes boe 
En de handjes gaan van (klap in je handen) 
En de voetjes gaan van (stamp op de grond) 
Klein, rood autootje waar breng je ons naar toe? 

 

Maneschijn 
In de maneschijn, in de maneschijn 
Klom ik op een trapje naar het raamkozijn 
En je waagt het niet, en je waagt het niet 
Zo doet een vogel en zo doet een vis 
En zo doet een duizendpoot, die schoenenpoetser is 
En dat is 1, en dat is 2 
En dat is dikke, dikke, dikke tante Kee 
En dat is recht 
En dat is krom 
En zo draaien we het wieletje weer om 
Rom-Bom 

 

Hansjepansje kevertje 
Hansjepansje kevertje 
Die klom eens op een hek 
Neer viel de regen en spoelde Hansje weg 
Op kwam het zonnetje en maakte alles droog 
Hansepansje kevertje die klom toen weer omhoog 

 

Papegaaitje 
Papegaaitje leef je nog? Ieja, deeja 
Ja meneer, ik ben er nog. Ieja, deeja 
Ik heb mijn eten opgegeten en 
mijn drinken laten staan 
Ieja, deeja – poef! 

 

Helicopter 
Helicopter, helicopter,  
Ga je met me mee omhoog? 
Hoog in de wolken wil ik wezen 
Hoog in de wolken wil ik zijn 
Helicopter, helicopter, 

 


