
Maandagochtend

Liedje 1:  Ik  bi j t  in  de dag!

Ik… bi j t  in  de dag!

Al  mijn tanden erin

en ik laat  ’m niet  meer los.

Ja,  ik  zal  eens laten zien

wie ik ben als ik  wakker ben.

Ja,  dan ben ik klaar

wakker wakker wakker wakker

wakker!!

Ik voel  het  aan m’n kleine teentje,

ik voel  het  voor de wekker gaat.

Dan spring ik recht op beide beentjes,

want ik  voel  wat ik  zeker weet,  wat ik  zeker voel:

dit  wordt een dag die lekker smaakt!

Dit  is  een dag die me wakker maakt

in de plaats van andersom.

Ik wacht niet  af  tot  de wekker gaat,

nee ik draai  me niet  meer om.
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Zachtjes langs een manestraal

mama zegt:     je  hebt genoeg gespeeld

gli jdt  jantje naar beneden

JANTJE

MAMA

Ik  denk uit  een verhaal.

Doe dodo.

Liedje 2:  Doe dodo

Maandagavond

en leest  nog letters voor,  



Zachtjes langs een manestraal

mama zegt:     je  hebt genoeg gespeeld

gli jdt  jantje naar beneden

JANTJE

MAMA

Ik  denk uit  een verhaal.

Doe dodo.

Liedje 2:  Doe dodo

Maandagavond

en leest  nog letters voor,  


