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Groep: 5/6   Les 16: Lekker herhalen 

 

Dit heb je nodig voor de les:  

• Digitaal schoolbord of smartbord 

• Werkblad; Bim Bam 

• Werkblad; Wat is kunst? 

• Werkblad; The Adams Family 

 

Dit gaan we doen: 

• Liedjes herhalen uit de vorige les met alle bewegingen die erbij horen. 

• Mocht je de liedjes niet meer hebben dan kunnen ze nu nog een keertje  

uitgeprint worden. 

 

 

Open hier de videoles: https://youtu.be/WbIhepSLACk 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WbIhepSLACk
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Wat is Kunst?! 
Kunst! Yo yo yo yo,  yo yo yo    yo yo yo Wat is Kunst!  Yo yo yo yo,  yo yo yo     yo yo yo. 
Wat is Kunst!  Yo yo yo yo,  yo yo yo    yo yo yo Wat is Kunst!  Yo yo yo yo,  yo yo yo   yo yo yo. 
Wat wil het zeggen? Waarom is het gedaan? Hoe moet ik kijken? En waar komt het vandaan? 
Moeilijke vragen, de grenzen vervagen. Kunst werkt meestal met meerdere lagen. 
Soms blijf ik kijken naar een kunstwerk aan de muur 
Schitterende beelden of muziek als de natuur. 
Soms blijf ik uren turen, mijn gedachten vliegen weg 
De  vragen vervagen tot ik zeg. 
Wat is Kunst! Yo yo yo yo,  yo yo yo    yo yo yo Wat is Kunst!  Yo yo yo yo,  yo yo yo    yo yo yo. 
Wat is Kunst!  Yo yo yo yo,  yo yo yo    yo yo yo Wat is Kunst!  Yo yo yo yo,  yo yo yo   yo yo yo. 
 

Pom    pom pom,  
pak ‘m maar in ja!  
Pom    pom pom,         
2x 
pak ‘m maar in ja! 
 

   

Pom    pom pom,  
pak ‘m maar in ja!  
Pom    pom pom,         
2x 
pak ‘m maar in ja! 
 

Pleepot kunstwerk 
Pleepot of kunst? 
Pleepot kunstwerk    
2x 
Pleepot of kunst? 
 

  

Pom    pom pom,  
pak ‘m maar in ja!  
Pom    pom pom,         
2x 
pak ‘m maar in ja! 
 

Pleepot kunstwerk 
Pleepot of kunst? 
Pleepot kunstwerk    
2x 
Pleepot of kunst? 
 

Mickey en meisje.  
Meisje McBOEM!   
Mickey en meisje.  
Meisje McBOEM!      

 

Pom    pom pom,  
pak ‘m maar in ja!  
Pom    pom pom,         
2x 
pak ‘m maar in ja! 
 

Pleepot kunstwerk 
Pleepot of kunst? 
Pleepot kunstwerk    
2x 
Pleepot of kunst? 
 

Mickey en meisje.  
Meisje McBOEM!      
Mickey en meisje.  
Meisje McBOEM!      

Puntje en een streepje 
Gele zonnebloem 
Puntje en een streepje    
2x 
Gele zonnebloem 

Pom    pom pom,  
pak ‘m maar in ja!  
Pom    pom pom,         
2x 
pak ‘m maar in ja! 
 
 

Pleepot kunstwerk 
Pleepot of kunst? 
Pleepot kunstwerk    
2x 
Pleepot of kunst? 
 

Mickey en meisje.  
Meisje McBOEM!      
Mickey en meisje.  
Meisje McBOEM!      

Puntje en een streepje 
Gele zonnebloem 
Puntje en een streepje    
2x 
Gele zonnebloem 

 
 

Soms blijf ik kijken naar een kunstwerk aan de muur 
Schitterende beelden of muziek als de natuur.                          2x 
Soms blijf ik uren turen, mijn gedachten vliegen weg 
De  vragen vervagen tot ik zeg. 
Wat is Kunst!Yo yo yo yo, yo yo yo yo yo yo. Wat is Kunst!  Yo yo yo yo,  yo yo yo yo yo yo.  
(2x) Wat is kunst
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They’re  creepy and they’re kooky  Ze zijn griezelig en maf 
Mysterious and spooky    mysterieus en spookachtig 
They’re all together ooky   Ze zijn samen best oké 

The Addams family    The Addams family 
 

Their house is a museum   Hun huis is een museum 
When people come to see 'em   als mensen ze komen 
opzoeken 
They really are a screeum   ze zijn om te gillen 
The Adams family.    The Addams family 
 

Neat.       Netjes 
Sweet      Zoet 
Petite      Fijn 
 

So put a witch's shawl on   Dus doe een heksensjaal om 
A broomstick you can crawl on  Kruip op een bezemsteel 
We're gonna play a call on   We gaan bellen  
  
The Addams family.     The Addams family 

 

 

 

 

 


