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Teksten Peuterplein Liedjes bij cd Dirk Scheele

De bekende kinderliedjescomponist en zanger Dirk Scheele heeft speciaal voor Peuterplein 8 
themaliedjes geschreven. De liedjes staan op de Peuterplein liedjes-cd. Om beter met de liedjes te 
kunnen werken, kunt u deze liedteksten nu nalezen en printen. Op de volgende pagina’s vindt u de 
teksten van de volgende liedjes uitgeschreven.

1 Raai de kraai
2 Doe de hond na
3 In een bootje
4 Ik woon in een huis
5 Zwaai, zwaai, voetje
6 Alles groeit
7 Het strand
8 Dwarrelen
9 Het is koud

© teksten en muziek Dirk Scheele
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Raai de Kraai    

Wij gaan vliegen met Raai de Kraai
Doe je vleugels in de lucht zwaai zwaai zwaai 
Hij vliegt hoog in de lucht
En komt naar beneden in vogelvlucht

Raai de Kraai met jou is het nooit saai
Raai de Kraai jij geeft alles weer een draai
Als ik eens iets vergeet
en als ik het niet meer weet 
Kom jij er bij

Wij gaan knuffelen met Raai de Kraai
Hij is zacht aai aai aai 
Z’n vleugels die zijn blauw
Met z’n oranje snavel praat hij met jou

Raai de Kraai met jou is het nooit saai
Raai de Kraai jij geeft alles weer een draai
Als ik eens iets vergeet
en als ik het niet meer weet 
Kom jij er bij

Wij gaan dansen met Raai de Kraai
En rondjes draaien draai draai draai
Hij wil graag met je spelen
En  z’n avonturen met je delen

Raai de Kraai met jou is het nooit saai
Raai de Kraai jij geeft alles weer een draai
Als ik eens iets vergeet 
en als ik het niet meer weet 
Kom jij er bij

Bye bye Raai Bye bye
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Doe de hond na  

Doe de hond na en spits nu je oren
Doe de hond na en snuffel met je neus
Doe de hond na en doe woef woef
Doe de hond na en kwispel met je staart

Woef woef woef
Thuis heb ik een hondje
dat hondje is van mij
Kom ik dan weer thuis 
dan is ie heel erg blij
Gaan we naar het bos
dan loopt ie lekker los
Gooi ik dan een stok
dan gaat ie heel hard rennen

Doe de hond na en spits nu je oren
Doe de hond na en snuffel met je neus
Doe de hond na en doe woef woef
Doe de hond na en kwispel met je staart

Thuis heb ik een hondje
ik vind hem heel erg leuk
Begint  ie te springen en te blaffen
dan lig ik in een deuk
Eet ie uit z’n bakkie, 
dan smult ie snel z’n prakkie
Soms krijgt ie een koekje
of drinkt stiekem de kat z’n melk (miauw).

Doe de hond na en spits nu je oren.
Doe de hond na en snuffel met je neus
Doe de hond na en doe woef woef.
Doe de hond na en kwispel met je staart
Woef woef woef
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In een bootje   

La la la la la la, la la la la la la 
La la la la la la, la la la la la la 

We varen in het water, 
in een bootje, in een bootje
We roeien met de spanen, 
in een bootje in een bootje
De golven in het water, 
die gaan heen en weer en heen en weer
En daarom gaat het bootje
steeds maar op en neer en op en neer

We varen in het water, 
in een bootje, in een bootje
We roeien met de spanen,
in een bootje, in een bootje
De golven in het water, 
die gaan heen en weer en heen en weer
En daarom gaat het bootje 
steeds maar op en neer en op en neer

La la la la la la, la la la la la la 
La la la la la la, la la la la la la  
(roeien maar) 
La la la la la la, la la la la la la  
(dat kan sneller)
La la la la la la, la la la la la la  
(kijk allemaal vissen)
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Ik woon in een huis  

Ik woon in een huis 
en dat huis staat in een tuin
Die tuin ligt aan een straat, 
waarin onze auto geparkeerd staat 
toet toet 

We koken in de keuken, 
’t is een hele leuke
Met veel bonte kleuren, 
je ruikt er de etensgeuren
Pappa bakt een ei, 
dat eitje is voor mij
Hij leest ook de krant, 
dus raakt het eitje aangebrand. Bllh

Ik woon in een huis 
en dat huis staat in een tuin
Die tuin ligt aan een straat,
waarin onze auto geparkeerd staat 
toet toet 

Ik heb ook een broertje, 
die laat wel eens een boertje
En een grote zus, 
laatst kreeg ze van haar vriend een grote kus (oh)
’s avonds weer naar bed. 
De wekker is gezet
Maar ’t is een feest 
als mama nog even voorleest

Ik woon in een huis 
en dat huis staat in een tuin
Die tuin ligt aan een straat, 
waarin onze auto geparkeerd staat 
toet toet 

We hebben een konijn, dat vind ik fijn
En een rode kat, nou dat is me wat.
Sinds kort woont er een muis bij ons thuis
Hij rent met de kat door het hele huis.
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Zwaai, zwaai, voetje  

Zwaai zwaai zwaai met je handen,
hoog hoog hoog in de lucht
En met je hoofd ga je telkens weer, 
heen en weer.

Klap klap klap in je handen,
hoog hoog hoog in de lucht
En met je hoofd schudt je ja of nee, 
ja of nee

Stamp stamp stamp met je voeten,
hard hard hard op de grond
En met je voeten 
ja dat kun je wel heel erg snel

Voetje, voetje, voetje, wat ga je doen? 
Voetje, voetje, voetje in je mooie schoen. 
Ik kan lopen, lopen, lopen, 
lopen op mijn voeten
Stampen, stampen, stampen, 
stampen op mijn voeten 
Springen, springen, springen, 
springen op mijn voeten en….

Rennen, rennen, rennen, 
rennen op mijn voeten; 
Rennen, rennen, rennen, 
rennen op mijn voeten.
Rennen, rennen, rennen 
op mijn voeten rennen 
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Alles groeit  

Na een lange winter met veel ijs en wind
Dan gaan we weer naar buiten
en horen de vogels fluiten 
Fuutfuutfuutfuut, fuutfuutfuutfuut,
Alles groeit, alles bloeit
als het lente is, als het lente is
Alles groeit, alles bloeit
als het lente is, dan wordt de natuur weer fris.

Je ziet de krokusbolletjes, 
dieren komen uit hun holletjes
De eitjes breken open, 
je ziet de eendjes lopen  
Kwek kwek kwek kwek kwek, 
kwek kwek kwek kwek kwek,
Alles groeit, alles bloeit
als het lente is, als het lente is
Alles groeit, alles bloeit
als het lente is, dan wordt de natuur weer fris.

Struiken gaan weer bloeien,
blaadjes gaan weer groeien
Ze worden groot en groen
en de bijtjes zoeken een bloem
Zoem zoem zoem zoem,
zoem zoem zoem zoem,
Alles groeit, alles bloeit
als het lente is, als het lente is
Alles groeit, alles bloeit
als het lente is, dan wordt de natuur weer fris.
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Het strand 

Hé de zee en het strand, 
Dirk Wat een boel zand, 
Het lijkt wel een grote zandbak

Zand, zand, zand, het strand zit vol met zand
Zand, zand, zand, overal is zand
Zand  tussen je tenen, zand op je benen,
zand in je haren, zand in je mond (bllh)

Zand, zand, zand, het strand zit vol met zand
Zand, zand, zand, overal is zand

Met onze schepjes, gaan we kuilen graven, 
met onze emmertjes, doen wij er water in

Zand, zand, zand, het strand zit vol met zand
Zand, zand, zand, overal is zand
Wij gaan pootje baden
en worden lekker nat 
Met onze zwemband om
gaan we in een heel groot bad.… de zee

Zand, zand, zand, het strand zit vol met zand
Zand, zand, zand, overal is zand
Hé Peter Ik ga zandtaartjes  bakken hoor
Wat zeg je nou, dat kun je helemaal niet
Jawel hoor en en ik ga ze ook nog opeten
Nee doe dat nou niet Dirk 
Jawel
Nee
1.2.hap, blllh wat vies, 
geef mij maar een echt taartje, 
dat is veel lekkerder

Ja maar dan wel met met slagroom.
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Dwarrelen 

En na de zomer dan komt de herfst
en alle blaadjes aan de bomen
die krijgen dan hele mooie kleuren
en vallen naar beneden

De herfst is weer gekomen
en de regen die blijft maar stromen
De herfst is weer gekomen 
en de blaadjes vallen van de bomen
Ze dwarrelen, dwarrelen 
dwarrelen naar beneden 
Ze dwarrelen, dwarrelen
dwarrelen naar beneden

De herfst is weer in ’t land
en de wind blaast de blaadjes aan de kant
De herfst is weer in ’t land
al die blaadjes die liggen in het zand
Rode gele groene bruine blaadjes
rode gele groene bruine blaadjes

Ze dwarrelen, dwarrelen
dwarrelen naar beneden
Ze dwarrelen, dwarrelen
dwarrelen naar beneden
Ze dwarrelen, dwarrelen
dwarrelen naar beneden
Ze dwarrelen, dwarrelen 
dwarrelen naar beneden
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Het is koud 

Buiten staat een sneeuwpop
en die heeft een hoedje op
Als neus heeft hij een wortel
en zijn ogen zijn van drop
Als mond een grote banaan
en hij heeft ook wanten aan
In zijn handen een grote bezem,
nou daar kan hij mee vegen
En hij zegt; ja het is koud koud,
het is koud koud
Het is koud koud, het is koud koud

Het is midden in de winter
dus trek je jas maar aan
Zet je muts op je hoofd, 
doe je shawl om je nek
en doe je wanten aan
Sommigen gaan schaatsen,
anderen met de slee
En sneeuwballen gooien
is natuurlijk het leukste met zijn twee, jee
Ja het koud koud, het is koud koud, 
Het is koud koud (ik bibber van de kou),
het is koud koud

Klappertandend loop ik door de straat 
het is al laat 
Dus ga ik maar hard rennen,
maar het is spekglad, spekglad, 
spekglad, spekglad, auw
Ja het is koud koud, het is koud koud,
Het is koud koud 
Het is koud koud (bibberdebibber), 
het is koud koud, het is koud koud 
Oehoehoehoe wat is het koud
 
Kan iemand mij een kopje chocolademelk brengen
Oehoehoehoe wel warm natuurlijk


