Tring… wakker worden!
Tring! doet de wekker, opgelet.
Hé, word wakker, spring uit bed!
Eten en wassen en kleren aan,
dan kan ik weer naar school toe gaan.
Tring! doet de wekker, de dag begint.
God is bij mij, ik ben Zijn kind.
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Een nieuwe dag
Kim ligt lekker in haar bedje.
Ze slaapt heerlijk op één oor.
Tring! Daar klinkt opeens de wekker.
Kim, gauw wakker worden hoor!
Goedemorgen Kim, word wakker.
Kom maar uit je bed vandaan.
Even rekken, even strekken.
Het is tijd om op te staan!
Even plassen, lekker wassen.
Kim trekt zelf haar kleren aan.
Niet vergeten: broodje eten.
Klaar? Je kunt naar school toe gaan.
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Eet smakelijk!
Broertje Bas eet zelf zijn pap.
Wat knap, hij neemt een grote hap.
Pap in zijn mond en op de grond,
en op de kliederslab.

Wat eet jij, wat eet jij?
Lekkere pap.
Dank U voor het eten Heer.
Hap, hap, hap!

Kim eet een lekkere boterham,
die ze zelf al smeren kan.
Wat moet erop? De boter eerst,
dan kaas of jam of ham.

Wat eet jij, wat eet jij?
Lekker brood.
Daar kan ik van groeien Heer.
Ik word groot.
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Een liedje met namen
In de klas zitten de kinderen
heel gezellig in de kring.
“Goedemorgen,’’ zegt de juffrouw,
“Luister goed naar wat ik zing.’’
Hoor, de juf zingt alle namen:
“Nelleke en Roos en Rob.”
En als Kim haar naam hoort noemen,
steekt ze vlug haar vinger op.
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Goede morgen allemaal.
Wat fijn dat jullie er weer zijn.
Goede morgen samen.
Nu noem ik jullie namen.
Goede morgen lieve Heer.
Wat fijn, U wilt graag bij ons zijn.
U ziet ons hier samen,
en U kent onze namen.

Voor wie is het lege stoeltje?
Kijk, één stoeltje is nog vrij.
Vandaag komt er een jongen bij.
Jouw stoel staat klaar, dus kom nu maar.
Nieuw vriendje, dat ben jij.

Zo’n eerste keer is best wel raar.
Wij helpen jou hier met elkaar.
Als jij niet weet wat je moet doen,
dan staan wij voor je klaar.
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Bidden
Weet jij wel wat bidden is?
Dat is praten met de Heer.
Ogen dicht en handen samen.
De Heer hoort je stem,
als je praat met Hem.
En ben je klaar? Dan zeg je „amen.‟

Juf zegt: “Dank U lieve Vader,
U zorgt voor ons allemaal.”
Dan vertelt juf uit de Bijbel.
Wat een prachtig mooi verhaal!

.
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Luister je mee?
Luister je mee?
Ja wij luisteren mee,
naar een nieuw verhaal uit het boek van God.
Luister je mee?
Ja wij luisteren mee,
naar een verhaal voor ons allemaal.
De Bijbel vertelt van Gods liefde en trouw.
Gods woorden zijn speciaal voor jou.
Kom maar gauw.
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Jezus is altijd bij jou
Juf vertelt dat alle kinderen
dichtbij Jezus mogen staan.
“Wow!” zegt Kim. “Als Jezus hier was,
zou ik ook naar Hem toe gaan.”
Juf zegt: “Jezus is nu bij jou.
Voor altijd, is dat niet fijn?”
“Yes!” roept Rik. “Ik vind het gaaf hoor,
dat we altijd samen zijn.”
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Welke dag is het vandaag?
Juf vraagt: “Kim, scheur jij een blaadje
van de dagkalender af?”
De dag van gister is voorbij.
Vandaag geeft God een nieuwe dag.”

God maakt de dag,
elke mooie nieuwe dag.
Zeven dagen op een rij.
Welke dag is het vandaag?
Dat is de vraag.
Weet jij het? Vertel het mij.
Zondag, maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag.
Vandaag is het …………………,
Dank U Heer, voor de nieuwe dag.
Zing de 7 dagen van de week
en tel mee met je vingers.
Welke dag is het vandaag?
(vul maar in op de stippellijn )
en zing de naam van die dag.
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Op de fiets
Fijn, we gaan nu buiten spelen.
Kim fietst rondjes op het plein.
Rik vraagt: “Doe je met mij mee Kim?
Dan mag jij de tikker zijn.”
“Nee,” roept Kim, “Ik ga eerst fietsen.
Kijk eens, ik ga super snel.
Tringeling, vlug aan de kant gaan.
Tringeling, zo doet mijn bel.”

Tringelingeling, doet mijn fietsbel.
Kijk daar kom ik aan, zie je mij wel gaan?
Tringelingeling, doet mijn fietsbel.
En de Heer ziet mij altijd wel.
(spreken:) Echt wel!
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Verstoppertje
Waar is Kim opeens gebleven?
Nee, Rik ziet haar nergens meer.
Maar dan springt Kim uit de struiken.
“Kiekeboe, daar ben ik weer!”
Weg, weg, ik kruip lekker weg.
Pech, pech, jij ziet mij niet meer.
Waar zou ik zijn?
Je komt naar me toe.
Dan spring ik tevoorschijn: “Kiekeboe!”
Weg, weg, ik kruip lekker weg.
Pech, pech, jij ziet mij niet meer.
God ziet mij al,
Hij ziet me overal.
Je kunt je nooit verstoppen voor de Heer.
Spelidee:
1 kind verstopt zich, een ander kind gaat zoeken.
Bij “kiekeboe!” springt het kind dat zich heeft verstopt
tevoorschijn.
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Taartjes bakken
Wie kan de meeste taartjes bakken?
Is dat Kim, of Rik misschien?
Tel eens even… Kim bakt 7,
Moet je zien… Rik bakt er 10.
Juf zegt: “Beste taarten bakkers.
Ik word heel graag jullie klant.
Even proeven… mm, wat lekker!
Ik koop elke taart van zand.”
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Zonneschijn
Kim zegt: “Pff, ik krijg het warm hoor.
Dat komt door de zonneschijn.
Ik wil zonder jas gaan spelen,
en hard rennen op het plein.”
Ik dank U Heer voor de zonneschijn.
Ik speel zonder jas, dat is zo fijn.
En kijk, ik krijg een bruine toet.
Wat gaaf, dat staat me goed.
En kijk, ik krijg een bruine toet,
met hier en daar een sproet, sproet, sproet. *
* Wijs bij „sproet, sproet, sproet‟
de sproeten aan op je gezicht:
Tik 3 keer op je wangen.
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Regen

Hé, een drup, komt er soms regen?
Voel eens even… spet, spet, spat.
Voeten vegen, vlug naar binnen,
anders worden we kletsnat!

Rikke tikke tak, het regent en het spat,
op mijn jas, in de plas, op het groene gras.
Alles wordt nat, kledder kleddernat.
God laat alles groeien, van je spet-spet-spat.

De regenboog
Kijk, de zon schijnt en het regent.
Het is buiten nog niet droog.
Zie je in de lucht de kleuren
van een mooie regenboog?

Kijk eens omhoog naar de mooie regenboog.
Waar komen die kleuren opeens vandaan?
Paars, rood, oranje, geel, groen en blauw.
Vertel mij nou, wie maakt die regenboog zo gauw?
Kijk eens omhoog naar de mooie regenboog.
De zon schijnt, het regent, dan zie je hem staan.
Paars, rood, oranje, geel, groen en blauw.
God maakt die boog, en Hij belooft: “Ik blijf je trouw.”
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Verf
Kim, waar wil jij mee gaan spelen?
Met de puzzels of de klei?
Wil je knutselen of bouwen?
Nee, Kim maakt een schilderij.
Kim gaat verven met een verfkwast.
Dat is leuk, ze is zo klaar.
Kim haar blad staat vol met kleuren.
En… de verf zit in het haar.
Rik moet lachen: “Dat staat gaaf joh,
Kijk, jouw haar is rood en groen.
Je moet nooit je haar meer wassen.”
Zal Kim dat nu nooit meer doen?
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Letters schrijven
Kim zegt: “Ik schrijf op mijn blaadje
K.I.M. dat is mijn naam.
Kijk, de K, mijn eerste letter,
staat in jouw naam achteraan.”

Rik zegt: “Ik weet al twee woordjes,
Met 3 letters schrijf ik Rik.
Maar als ik de R nu weg gum,
staat er nog een woordje: ik.”
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In de rij
Alle kinderen gaan zingen.
Juf zegt: “Klap er ook maar bij.
We gaan dansen, we gaan springen,
en we lopen in een rij.”
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Twee handen en twee voeten
God gaf mij twee handen,
één en twee.
Daar kan ik mee spelen.*
Doe je met mij mee?
God gaf mij twee voeten
één en twee.
Daar kan ik mee lopen.*
Doe je met mij mee?
*Bedenk nog meer bewegingen die je kunt maken.
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We zijn allemaal anders
Kim en Rik staan voor de spiegel.
“Kijk, zegt Kim, “ik lijk op jou.
Want wij hebben blonde haren.
Onze ogen die zijn blauw.”

Nikki zegt: “Maar ik ben anders.
Ik lijk niet op Kim en Rik.
Kijk maar, ik heb zwarte krullen.
Bruine ogen, die heb ik.”

Juf lacht: “Ieder kind is anders,
en geloof me, dat is fijn.
Zo kan ik mij niet vergissen.
Ik zie goed wie jullie zijn.”
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Kijk…wat heeft God jou gegeven?
Wijs maar aan, en tel je mee?
Waarvan heb je één gekregen?
En waarvan gaf God jou twee?
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God maakte mij
van top tot teen
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Jarig
Waarom heeft Jeroen een kroon op?
Hij mag op de stoel gaan staan.
Zie je wel? Jeroen is jarig,
dat willen we vieren gaan.
Feliciteren en trakteren,
en we zingen met elkaar.
Jeroen is jarig en hij wordt nu,
1,2,3,4, ja…. 5 jaar.
Hoera voor de jarige, dat ben jij.
God geeft jou vandaag weer een jaar erbij.
Hoera voor de jarige, dat ben jij.
Wij vieren jouw feest en we klappen* erbij.
*

De jarige bedenkt wat we doen:
Springen, zwaaien, dansen, stampen, etc.
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Beloofd is beloofd
“Als ik jarig ben,” zegt Kim,
“krijg ik een fiets cadeau.
Mijn vader heeft het zelf beloofd,
en daarom is het zo”

“Wat je beloofd hebt, moet je doen.
Want dan gebeurt het echt.”
Juf lacht: “God heeft ook veel beloofd.
Wie weet wel wat Hij zegt?”

“Ik geef een feestje en beloof
dat jij er bij mag zijn.”
“En ik beloof je dat ik kom,”
zegt Rik, “Is dat niet fijn?”

“Ja ik,” roept Rik, “God zegt dat Hij
onwijs veel van je houdt.”
En Hij blijft altijd bij je
ook al ben je nog zo stout.”

Wat God heeft beloofd, is altijd waar.
Echt waar? Reken maar, zeker weten!
Hij zegt: “Ik zorg vandaag voor jou.
Ik zal jou nooit vergeten!”

www.bijbelidee.nl

Naar huis
Juf zegt: “Pak je jas en tas maar,
want de schooldag is voorbij.”
Kim zegt: “Dag juffrouw, tot morgen!
Mama wacht alweer op mij.”

Jassen aan en we gaan nu naar huis,
Heer, brengt U ons weer veilig thuis?
Dag allemaal, tot de volgende keer.
Want dan komen wij allemaal weer.
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Een knuffel
Mama krijgt een dikke knuffel,
en Kim fluistert in haar oor:
“Morgen wil ik weer naar school gaan,
want het was echt super hoor!”
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o

Versjes met vette letters:
Gedichtjes over Kim haar belevenissen op school.

o

Liedjes met notenschrift: dunne letters.

o

De muzieknotatie bij de liedjes vind je bij:
Kim gaat naar school – Verhaal met versjes en notenschrift

o

Kijk bij Allerlei: Dagritme kaarten voor in de klas

