
Songs Baby Toddler swimming lessons  
 

The song titles that are underlined and blue are links on which you can click to 

listen to the songs on YouTube. 

 
   

       Alle eendjes zwemmen in het water  

        Alle eendjes zwemmen in het water  
        Falderalderiere 
        Falderalderare 

        Alle eendjes zwemmen in het water 
        Fal, fal, falderalderalderaldera 

 

 
 

Berend botje  

Berend Botje ging uit varen 
Met zijn scheepje naar Zuid-Laren 
De weg was recht, de weg was krom 
Nooit kwam Berend Botje weerom 

Eén twee drie vier vijf zes zeven 
Waar is Berend Botje gebleven 

Hij is niet hier, hij is niet daar 
Hij is naar Amerika 

Amerika, Amerika 
Drie maal in de rondte van je hopsa-sa 
Amerika, Amerika 
Drie maal in de rondte van je hopsa-sa 

 
 

                             De molen  
 

                Zo gaat de molen, de molen, de molen 

                Zo gaat de molen, de molen 

                Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken 

                 Zo gaan de wieken, de wieken 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XO5f4N7f3w8
https://www.youtube.com/watch?v=BlMMS94T8Uc
https://www.youtube.com/watch?v=gUDvHSNClJ0&t=1s


 

 

De wielen van de bus 

 

  De wielen van de bus gaan rond en rond 
 Rond en rond, rond en rond 
De wielen van de bus gaan rond en rond 
Als de bus gaat rijden 

 
De deuren van de bus gaan open en dicht 
Open en dicht, open en dicht 
De deuren van de bus gaan open en dicht 
Als de bus gaat rijden 
 

De wissers van de bus gaan heen en weer 
Heen en weer, heen en weer 
De wissers van de bus gaan heen en weer 
Als de bus gaat rijden 

 
De lampen van de bus gaan aan en uit 
Aan en uit, aan en uit 
De lampen van de bus gaan aan en uit 
Als de bus gaat rijden 

 
De toeten van de bus zegt toet toet toet 
Toet toet toet 
Toet toet toet 
De toeten van de bus zegt toet toet toet 
Als de bus gaat rijden 

 

De mensen in de bus gaan op en neer 
Op en neer, op en neer 
De mensen in de bus gaan op en neer 
Als de bus gaat rijden 
 

De kindjes in de bus zeggen dag, dag, dag 
Dag, dag, dag 
Dag, dag, dag 
De kindjes in de bus zeggen dag, dag, dag 
Als de bus gaat stoppen 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cWHc_GoC0-g


De zeven sprong  
 

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven 

Heb je wel gehoord van de zevensprong 

Ze zeggen dat ik niet dansen kan 

Ik kan dansen als een edelman 

Dat is één 

Dat is twee 

Dat is drie 

Dat is vier 

Dat is vijf 

Dat is zes 

En dat is ze-he-ven!  

 

 

Helicopter 

 

Helicopter 

Helicopter 

Mag ik mee omhoog 

Hoog in de wolken wil ik wezen 

Hoog in de wolken wil ik zijn 

Helicopter 

Helicopter 

Vliegen is zo fijn 

 

 

 
 

 

In de manenschijn 

In de maneschijn, in de maneschijn 
Klom ik op een trapje door het raamkozijn 
Maar je waagt het niet, nee je waagt het niet 
Zo doet een vogel en zo doet een vis 
En zo doet een duizendpoot, die schoenenpoetser is 

En dat is één en dat is twee 
En dat is dikke, dikke, dikke tante Kee 
En dat is recht en dat is krom 
En zo draaien wij het wieleke nog eens om 
Rom-bom 

https://www.youtube.com/watch?v=BVJo4tihWR8
https://www.youtube.com/watch?v=-Q4p9Hl0KH8
https://www.youtube.com/watch?v=EGU690AKJuY


Ik zag 2 beren 

 
Ik zag 2 poezen samen douchen  

Oh het was een wonder  

Het was een wonder, boven wonder 

Dat die poezen douchen konden 

Hi hi hi, ha ha ha, stond erbij en ik keek ernaar  

 

Ik zag 2 katten water spatten 

Oh het was een wonder 

Het was een wonder, boven wonder  

Dat die katten water spatten  

Hi hi hi, ha ha ha, stond erbij en ik keek ernaar 

 

     Ik zag 2 hazen bellen blazen  

    Oh het was een wonder  

   Het was een wonder, boven wonder 

   Dat die hazen bellen blazen  

    Hi hi hi, ha ha ha, stond erbij en ik keek ernaar  

 

Ik zag 2 koeien samen sproeien 

Oh het was een wonder  

Het was een wonder, boven wonder 

Dat die koeien samen sproeien 

Hi hi hi, ha ha ha, stond erbij en ik keek ernaar  

 

                   Ik zag 2 dassen samen wassen 

                      Oh het was een wonder  

                 Het was een wonder, boven wonder 

                         Dat die dassen samen wassen 

                        Hi hi hi, ha ha ha, stond erbij en ik keek ernaar  

 

 

Ik zag 2 haaien rondjes draaien 

Oh het was een wonder  

Het was een wonder, boven wonder 

Dat die haaien rondjes draaien 

Hi hi hi, ha ha ha, stond erbij en ik keek ernaar  

 

 



Ik zag 2 spinnen samen springen 

Oh het was een wonder  

Het was een wonder, boven wonder 

Dat die spinnen samen springen 

Hi hi hi, ha ha ha, stond erbij en ik keek ernaar  

Ik zag 2 draken golven maken 

Oh het was een wonder  

Het was een wonder, boven wonder 

Dat die draken golven maken 

Hi hi hi, ha ha ha, stond erbij en ik keek ernaar  

 

 

 

 

 
 

Jonas in de walvis  

 Jonas in de wallevis 
      Die vannacht gevangen is 
       In het zoute water 
   Visje houd je snater 
  Visje houd je lachebek 
    Van je een, twee, drie 

 

 

 
 

Klap eens in je handjes 

 

Klap eens in je handjes blij blij blij 

Op je b(r)oze bolletje allebei 

Twee handjes in de hoogte 

Twee handjes in je zij 

Zo varen de scheepjes voorbij 

Zo varen de scheepjes voorbij 

 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zv0OGjoQvsE


Met je vingertjes  
 

 

Met de vingertjes, met de vingertjes 

Met de platte, platte, platte, platte handjes 

Met de vuistjes, met de vuistjes 

Met de elle-, elle-, elle-, elleboogjes 

Klap, klap, klap 

 

 

Op een grote paddenstoel 
 

 

Op een grote paddenstoel 

Rood met witte stippen 

Zat kabouter Spillebeen 

Heen en weer te wippen 

Krak, zei toen de paddenstoel 

Met een diepe zucht 

Allebei de beentjes 

Hoepla in de lucht 

 

 

Schuitje varen theetje drinken 

 

Schuitje varen, theetje drinken 

Varen we naar de Overtoom 

Drinken er zoete melk met room 

Zoete melk met brokken 

Kindje mag niet jokken 

 

 

                                           Spetter spetter spat  
 

Spetter, spetter, spetter spat, 

Vind jij het ook zo leuk in bad?  

Een spetter hier en een spetter daar, 

Op je neus en op je haar. 

 

 

                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=il8bNg6MeMo
https://www.youtube.com/watch?v=_Ib51_iO7v4
https://www.youtube.com/watch?v=1vkQWShfvWs


Visje visje in het water  

Visje, visje, in het water 

Visje, visje, in de kom 

Visje, visje, kan niet praten 

Visje, visje, draai je om 

 

Walvis, walvis, in het water 

Walvis, walvis, in de zee 

Walvis, walvis, houdt van water 

Walvis, walvis, zwem maar mee 

 

 

We maken een kringetje  

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 

 

Witte zwanen zwarte zwanen  

Witte zwanen, zwarte zwanen! 
Wie gaat er mee naar Engeland varen? 
Engelland is gesloten 
De sleutel is gebroken 
Is er dan geen timmerman 
Die de sleutel maken kan? 

Laat doorgaan 
Laat doorgaan 
Wie achter is moet voorgaan! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cCH0ETercxs
https://www.youtube.com/watch?v=uYvj7QtLiYI
https://www.youtube.com/watch?v=a6rd5W0LEbg


Zagen, zagen, wiedewiedewagen 

 

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 

 
 

 

 

1 2 3 4 springen maar  

 

1, 2, 3, 4, springen maar, springen maar 

1, 2, 3, 4, spring maar met plezier 

Van je 1, 2, 3 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qcwxaq7J84o

