
Liefste

Ik sta hier met mijn vuurwerk klaar 
voor het nieuwe jaar! 
 

Oude jaar, lopen, lopen, lopen maar!
Voor de boemen, voor de knallen,
voor het vuurwerk dat gaat vallen!
  

Het is feest, het is feest!                                         
Ik ben nog nooit zo blij geweest. 
Het nieuwe jaar komt er NU aan. 
Ik steek gauw mijn vuurwerk aan!
1 2 3 pssst 
1 2 3 pssst 
1 2 3 pssst 
1 2 3 pssst 
1 2 3 psssssssssssssssssssssssst !

BOEM!!! 
(kleuter trekt lus van vuurpijl los) 

 

OOOOOOOOOHHH
Elke tint uit deze kleurenpracht, 
bezit geheime toverkracht.
Iedere kleur is een hartenwens, 
voor jou, voor ieder mens!

1 januari 2016

Liefste

Ik sta hier met mijn vuurwerk klaar 
voor het nieuwe jaar! 
 

Oude jaar, lopen, lopen, lopen maar!
Voor de boemen, voor de knallen,
voor het vuurwerk dat gaat vallen!
  

Het is feest, het is feest!                                         
Ik ben nog nooit zo blij geweest. 
Het nieuwe jaar komt er NU aan. 
Ik steek gauw mijn vuurwerk aan!
1 2 3 pssst 
1 2 3 pssst 
1 2 3 pssst 
1 2 3 pssst 
1 2 3 psssssssssssssssssssssssst !

BOEM!!! 
(kleuter trekt lus van vuurpijl los) 

 

OOOOOOOOOHHH
Elke tint uit deze kleurenpracht, 
bezit geheime toverkracht.
Iedere kleur is een hartenwens, 
voor jou, voor ieder mens!

1 januari 2016

Liefste

Ik sta hier met mijn vuurwerk klaar 
voor het nieuwe jaar! 
 

Oude jaar, lopen, lopen, lopen maar!
Voor de boemen, voor de knallen,
voor het vuurwerk dat gaat vallen!
  

Het is feest, het is feest!                                         
Ik ben nog nooit zo blij geweest. 
Het nieuwe jaar komt er NU aan. 
Ik steek gauw mijn vuurwerk aan!
1 2 3 pssst 
1 2 3 pssst 
1 2 3 pssst 
1 2 3 pssst 
1 2 3 psssssssssssssssssssssssst !

BOEM!!! 
(kleuter trekt lus van vuurpijl los) 

 

OOOOOOOOOHHH
Elke tint uit deze kleurenpracht, 
bezit geheime toverkracht.
Iedere kleur is een hartenwens, 
voor jou, voor ieder mens!

1 januari 2016


