VERSJES:
•

Mourik lou
VADERDAG
Lieve papa, kom eens even
met uw hoofd heel dicht bij mij.
‘k wil u graag een zoentje geven
en u krijgt daar nog wat bij!
’t Is geen zakdoek of sigaren,
’t is een heel, heel ander ding.
‘k Hoop dat u ‘t zult bewaren,
’t is …een mooie tekening.
Op die tekening sta ikke.
Ziet u wel hoe hard ik lach?
En mijn mond doe ik wijd open,
want ik roep: ’t Is vaderdag!!

•

?
Weet je wie ik graag zie
als ik mag schommelen op zijn knie
als ik mag zitten in zijn nek
en stiekem aan zijn haren trek?
Dat is mijn papa, de allerliefste man
die zo fijn met mij spelen kan.

•

?
MIJN VADER
Mijn vader is de beste en de leukste
mijn vader die is altijd kampioen
en daarom wil ik dolgraag voor mijn vader
op vaderdag iets bijzonders doen.
Ik wil voor hem dit versje op gaan zeggen
dit pakje geven, dat heeft hij verdiend.
Mijn vader die is niet alleen mijn vader,
mijn vader is mijn allerbeste vriend

•

?
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Goedemorgen papa,
lig je nog in bed?
Het is al best wel laat, zegt mama
en er is koffie voor jou gezet.
Vandaag is erg bijzonder hoor,
want weet je, het is vaderdag
dus geen gevoetbal en geboor.
Het is de dag dat ik je verwennen mag.
Een dagje lekker niets doen
of gewoon je eigen zin
Ik geef je eerst maar eens een zoen
is dat geen goed begin?
En ik moest wel erg hard werken
Dit en dat, zei onze juf
Ik denk dat je niets hebt kunnen merken,
maar we knutselden ons suf
Dit hebben we voor jou bedacht,
Pak maar uit en niet zo snel.
Ik hoop echt dat je erom lacht.
Bedankt voor alles papa, dank je wel!!!!!!
•

Van Coillie Jan
MIJN PAPA EN IK
Knuffelpapa, stresspapa.
Luisterpapa, haastpapa.
Aaipapa, brulpapa.
Speelpapa, strafpapa.
Superpapa, stoeipapa.
STOP
Niet kriebelen!
Hou op!

•

?
LIEVE PAPA
Vandaag word je lekker verwend.
Omdat je mijn papa bent.
Ik heb iets gemaakt voor jou.
Omdat ik zoveel van je hou.
Eerst krijg je nog een kus van mij.
Dit cadeau maakt je vast heel blij.

•

?
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vader vader vaderdag
is een heel groot feest
ik hou van alle mensen
maar van jou het meest
•

?
LIEVE PAPA
Hallo papa, daar ben ik eer,
met een versje deze keer.
Ik klim maar even op uw knie,
zodat ik je dan beter zie.
Het is voor jou vandaag nu feest
We zijn nog nooit zo druk geweest.
Vaderdag vind ik zo fijn
Het mag best vaker vaderdag zijn
Je krijgt een kus en een kado
Alstublieft, dit is voor jou, ziezo!

•

?
Grote zoenen, kleine zoenen
rode, blauwe, gele ,groene
honderdduizend miljoenen
op je wang en op je schoenen
papa papa opgelet!
hier komt mijn cadeau voor jou op bed!

•

?
Lieve papa,
alstublieft, dit is je pakje
dat je zomaar krijgt van mij!
En ik doe er, lieve papa
nog een dikke zoen erbij!

•

?
VADERDAG
Papa, papa, lieve papa
Hoor eens even aan uw oor:
U heeft feest vandaag, hé papa?
Daar zeg ik nu dit versje voor.

•

?
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MIJN VADER
Er zijn wel honderdtachtigduizend vaders
en daar zitten hele leuke bij.
Maar de aller-, allerleukste vader
is die vader van mij.
Je hebt grote vaders en ook hele kleine.
Superdunne of juist lekker dik.
Maar de allerleukste vader is de mijne,
ja, de aller-, aller-, aller-, aaaaallerleukste vader, die hebt ik!
•

?
Vaderdag en moederdag,
twee keer dikke pret:
lekker smullen met ons allen
in het grote bed!

•

?
Papa, als ik een vogel was,
zong ik voor u een lied.
Maar papa, ik ben een meisje (jongen)
zo zingen kan ik niet.
Papa, als ik een clowntje was,
maakt eik een leuke grap.
Maar ik ben gewoon een meisje (jongen).
Dat kan ik niet, papa.
Maar papa, ik moet op vaderdag
toch iets voor u doen.
Daarom heb ik dit vers geleerd
en krijgt u ook een zoen.

•

?
Mijn vader die heeft feest vandaag.
Dat vind ik fijn, dat heb ik graag.
Mijn vader is mijn grootste schat.
Dus vaderlief: “proficiat”.

•

?
Zeg, ik ken een aardig versje.
Nee, je hoeft niet bang te zijn,
dat het heel erg lang zal duren.
Daarvoor ben ik nog te klein.
Daarom geef ik je een handje
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en ook nog iets tot besluit.
Hiermee zul je heel erg blij zijn.
Zo, nu is mijn versje uit.
•

?
Wat stapte ik vanmorgen
toch vrolijk uit mijn bed.
Ik kon op de blote voeten
wel dansen van de pret.
En op deze vaderdag
kom ik hier voor u staan.
En bied u lieve papa
dit cadeautje aan.

•

?
Weet je wat mijn papa kan ? Alles!
Weet je wat mijn papa doet ? Alles !
Weet je wat mijn papa zegt ?
Voor jou mijn lieve kapoen
wil ik alles doen !
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