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Groep: 5/6    Les 17: Wakka Chakka Eewa 

 

Dit heb je nodig voor de les:  

• Digitaal schoolbord of smartbord 

• Werkblad lied; Wakka Chakka Eewa 

• Dit werkblad wel in kleur uitprinten a.u.b. 

 

Dit gaan we doen: 

In deze les ga je……. 

• heerlijk op zomervakantie met de Zonnetrein. 

• het lied bij het gekleurde stukje tweestemmig zingen. 

• Een start maken van het spelen van een muzikaal gedicht van de locomotief;   

              Locomotor Engine. → De tekst volgt in les 18. 

 

 

Open hier de videoles: https://youtu.be/0iZCvUo0Mak 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0iZCvUo0Mak
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               Wakka ckakka eewa 

    
“Hier volgt een bericht voor de reizigers richting de zon. Op spoor 10 staat 
voor u gereed; de Zonneschijn-trein. Voor deze trein is een glimlach 
verplicht!” 
 
A Heb je zin in zon? 
 Check maar in op ’t perron 
 Van de wakka-chakka-eewa 
 Van de Zonneschijn-trein 

Iedereen mag mee 
 Naar de zomer en de zee 
 In de wakka-chakka-eewa 
 In de Zonneschijn-trein 
 
B1 Gooi de deur van school maar dicht 
 Deze zomer is er niks meer verplicht 
 Schuif je boeken aan de kant 
 We vertrekken naar een zonnig land! 
 
A Heb je zin in zon? 
 Check maar in op ’t perron 
 Van de wakka-chakka-eewa 
 Van de Zonneschijn-trein 
 Iedereen mag mee 
 Naar de zomer en de zee 
 In de wakka-chakka-eewa 
 In de Zonneschijn-trein 
 
B2 Kijk daar staat de conducteur 
 In een zwembroek met een zomerse kleur 
 Hoor hem fluiten op zijn fluit 
 Wat komt daar een zonnig ritme uit! 
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A Heb je zin in zon? 
 Check maar in op ’t perron 
 Van de wakka-chakka-eewa 
 Van de Zonneschijn-trein 
 
 Iedereen mag mee 
 Naar de zomer en de zee 
 In de wakka-chakka-eewa 
 In de Zonneschijn-trein 
 
C Wakka-chakka-eewa  wakka-chakka-de-daba 
 Chakka-eewa   de-daba de- daba 
 Woo!     de-daba de- daba-doo (3x) 
 
 Wakka-chakka-eewa  wakka-chakka-de-daba 
 Chakka-eewa   de-daba de- daba 
 Zonneschijntrein!   Zonneschijntrein! 
  
A Heb je zin in zon? 
 Check maar in op ’t perron 
 Van de wakka-chakka-eewa 
 Van de Zonneschijn-trein 
 
 Iedereen mag mee 
 Naar de zomer en de zee 
 In de wakka-chakka-eewa 
 In de Zonneschijn-trein 
 
 
“Vergeet niet bij het verlaten van de trein u goed in te smeren” 
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