
Ochtend 
start 

We maken een kringetje 
Van jongens en van meisjes 

We maken een kringetje 
Van tra-la-la 

 
Maak nu een buiging 
Maak nu een buiging 

 
Bij de hand, bij de hand 

Pak je vriendje bij de hand 
Bij de hand, bij de hand 

Pak je vriendje bij de hand  



Opening kringetje 

De Zon, de zon de zon 
is opgegaan. Wordt 

wakker, wordt wakker, 
wordt wakker 

allemaal. 
De boer en de bakker, 
meneer en mevrouw, 
Kom gauw, kom gauw. 
Hoor je wel de klokken 
luiden,  hoor je wel dat 

mooi gezang, 
Zijn de klokken van de 

kinderen, roepen 
Kabouter Pim kom 

eens gauw 
 

Zeg hallo Kabouter Pim 
kom je bij ons spelen, 

fruit eten, thee 
drinken, samen 
buitenspelen. 



Kringetje 

 Kabouter Pim 
zat achter het 

gordijntje, 
Wat deed hij 

daar? 
Hij kamt zijn 

haar, 
Hij wast zijn 

handjes, 
Hij poetst zijn 

tandjes, 
En zet een hele 
grote muts op 

zijn haar, 
En toen was 

Kabouter Pim 
klaar. 

Als we vrij gaan spelen vanuit het kringetje: 
 
Goedemorgen alle kinderen, goedemorgen 
kabouter Pim, Wij gaan nu heel fijn spelen, 
met zijn allen uit de kring. 



Lied voor onder het fruit schillen 
 

In ied’re kleine appel 
Daar lijkt het wel een huis 
Want daarin zijn vijf kamertjes 
Precies als bij ons thuis  
In ieder hokje wonen  
Twee pitjes oh zo klein 
Die liggen daar te dromen 
Van licht en zonneschijn 

Zij dromen dat zij later 
Als zij bomen zullen zijn ook appels zullen  
dragen in licht en zonneschijn. 
 



Opruimtijd 
 

 
 
 
Klink klaar het klokje luid, weet je wel 
wat dat geluid.. 
Het is opruim tijd  
 
alle popjes gaan naar bed, alle diertjes 
weer  in de stal gezet, 
Alle blokken in de kast 
De stoeltjes worden bij de tafel gezet 
Het is opruimtijd het is opruimtijd 

Broodjes bakken 
 
 

Zeg bakkertje, zeg bakkertje 
Wat doe je met dat meel 
Ik maak er lekkere broodjes van 
En koekjes, o, zo veel 
 
 

Elsje fiederelsje 
Zet je klompjes bij 't vuur 
Moeder bakt pannekoeken 
Maar het meel is zo duur 
Tingelingelinge pannekoek 
Stroop en rozijnen 
Tingelingelinge pannekoek 
Kom op bezoek 

 
Kindertjes drinken kabouterthee, van 
diedeldiedee kabouterthee, van diedel 
die dieder die doekjes met kleine 
kabouterkoekjes 



 vijf engeltjes kwamen gezongen, vijf engeltjes 
kwamen gesprongen, de eerste deed het 
vuurtje aan, de tweede kwam 
met het pannetje aan, de derde die roert in de 
brij, de vierde 
schenkt honing erbij, de vijfde zegt: ‘nu is het 
klaar… eet maar kindertjes, eet nu maar. 
Alle handjes aan elkaar, eetsmakelijk allemaal 

Lied voordat we gaan eten of 
onder het starten van het 
eten aan tafel 

Zagen zagen wiedewiedewagen  
Jan kwam thuis om een boterham te vragen 
Vader was niet thuis, moeder was niet thuis 
Piep zei de muis in het voorhuis 

Lied bij het snijden van het brood 

Als de broodjes klaar zijn om gebakken te worden 
 
Zeg oven, zeg oven, bak onder en bak boven, bak bol en bak rond,  
Bak broodjes voor onze mond. 



Klaar met eten: 
 
De laatste hapjes en de laatste slokjes, 
Hokus pokus, pilatus pas. Ik wou dat mijn handje een bordje was, 
Met een mesje en een vorkje 
Wij hebben gegeten, wij hebben gedronken, wij willen u danken  
Welbekomen allemaal 
 
 
Poetsliedje 
 
Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin 
Dit is mijn mondje met tandjes erin 
Dit zijn mijn oortjes, mijn ogen, mijn haar, 
Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar 
 
 

Wij gaan poetsen 
 
Wij gaan poetsen, wij gaan 
poetsen, ja dat moet, ja dat 
moet, tot je helemaal schoon 
bent, tot je helemaal schoon 
bent, zo is het goed, helemaal 
goed. 



Kringetje om naar huis te gaan 
 
Kabouter Pim wordt naar bed 
gebracht: 
 
Slaap maar lieve Kabouter Pim, bajoeski 
bajoe 
Zwaai maar even in het rond, fijn naar 
bedje toe, bajoeski, bajoe 
Welterusten lieve Kabouter Pim 
 
Laatste liedje van de ochtend: 
 
Het zonlicht gaat dalen, de sterretjes 
stralen, de vogels in de bomen, zij 
zingen in hun dromen, naar huis toe, 
naar huis toe. 
 
 
 
 
 
 


