
    

Stoute Stoute Stoute Stoute Beertje Bob Beertje Bob Beertje Bob Beertje Bob 
 
Neem beertje Bob op uw wijsvinger,

hij zegt: 

Vandaag ben ik eens bere

en doe ik lekker alles fout. 

Ik doe niet wat mijn moeder wil.

Ik praat niet zachtjes maar Ik gil.

Ik eet mijn pap niet netjes op.

Ik drink niet netjes uit een kop.

Ik trek mijn berenjas niet aan.

Ik laat mijn speelgoed lekker staan.

 

En moet ik iets voor moeder doen?

dan stamp ik keihard met mijn schoen.

Ik doe van alles wat niet mag,

het Is een stoute berendag.

(Houd uw vinger met beertje Bob hor
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Na al die stoute berenpret,

moet beertje Bob voor straf naar

Hij mag niet uit zijn bed vandaan,        

en met zijn vriendjes spelen gaan.

Wat denk je, is het bere fijn,

om zo alleen in bed te zijn?

(Plaats moeder beer op uw andere 

en laat haar naar beertje Bob 

Kijk, daar komt moeder beer al 

Beertje Bob:                             

Mag ik weer uit mijn bed vandaan?

Het spijt me wat ik heb gedaan.

lk zal geen stoute dingen doen.

Moeder beer:                   

Dan krijg je nu een berenzoen. 

(Druk de gezichten van de beren 

elkaar aan). 

 

    Als Bob weer uit zijn bedje mag,

    wordt het een lieve beren dag!
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Kijk, daar komt moeder beer al aan.  
        

                            

Mag ik weer uit mijn bed vandaan?    

Het spijt me wat ik heb gedaan.                     

lk zal geen stoute dingen doen.  

  
                            

Dan krijg je nu een berenzoen.  

 
(Druk de gezichten van de beren tegen 

Als Bob weer uit zijn bedje mag, 

wordt het een lieve beren dag!                


