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THEMA ALADDIN 

Voor het schoolfeest zullen we
de film Aladdin uitbeelden. Daarom

hebben we in de klas ook het
thema 'Aladdin' uitgewerkt.

We gingen van start met het
kijken naar de film.

Toen we eenmaal de film hadden
gezien wisten we ook perfect

welk personage we wilden zijn op
het schoolfeest.

Vanaf dat moment werkten we
dan ook met veel enthousiasme

aan onze decoratie en attributen
voor op het podium.

De magische lamp, staf van Jafar
en de olifant van Prins Ali werden

gemaakt uit papier-maché. 
Wat was dat knoeien met onze
handen in de lijm geweldig om te

doen. 



Ook deden we allerlei
wiskunde- en taalspelletjes

zoals rijmen, tellen,
hoeveelheden vergelijken,

verschillen zoeken, ....

We knutselden nog lampionnen. 
 

Met de magische lamp toverde
we onze vriendjes om in

leeuwen, olifanten, krokodillen,...
 

En ook oefenen in de zaal
mocht er natuurlijk niet aan

ontbreken.



Leeuwenkoning
 

 Hakuna matata. Al lee ge hebt het of nie . 
Hakuna matata 't is maar hoe ge 't z iet .

Je hebt geen zorgen, zorg maar dat je geniet .
't is een theorie, fi losofie, hakuna matata.
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Bel le & Het Beest 
 

       Kom erbi j . Kom erbi j , 
          zet je zorgen maar opzi j .  
  Een servetje om je nek, cherie . 

    De rest van het werk doen wi j . 
     Soupe de jour, wi l je meer? 

Jou bedienen is een eer. 
Proef het maar eens, overheerl i jk , 

zeggen ook de borden eerl i jk .
Ze doen aan zang en aan danse.
De cuis ine hier is en franse. 

Met een enkele gast zi jn wi j a l heel erg bl i j .
K i jk onze kaart is reuze, 
maak maar snel een keuze.

Kom erbi j . Kom erbi j . Kom erbi j .
 

De Kle ine Zeemeermin
 

        De blaadjes zi jn alt i jd groener 
          In andermans zeewierwoud. 

          Maar als je daar van gaat dromen 
bega je een grote fout. 

Waarom ben je niet tevreden 
met al wat de zee je bied.

Het is h ier zo mooi beneden, 
dat vind je daar boven niet . 

Diep in de zee. . .d iep in de zee. . 
Ik zal je zo missen tussen de vissen. . 

     Bl i jf toch beneee…. Daar werken zi j de hele dag. 
 Nooit hoor je in z i jn schat een lach. Laat ons maar dri jven met onze l i jven 

Diep in de zee. .HaHa. . 
 

Frozen
 

De sneeuw glanst zacht op de bergen vannacht.
 En geen voetafdruk te zien.

Een koninkri jk st i l en eenzaam. 
En ik ben de koningin .

De wind jaagt hui lend als de wervelstorm in mi j . 
′K hou het niet meer uit . Nu laat ik hem vri j .

Laat niemand toe. Ki jk niemand aan. 
       Je moet alt i jd het brave meisje zi jn .

         Geen bl ik, geen snik. Het masker op. 
Hier houdt het op. 

Laat het los. Laat het los. 
Ik hou het echt niet meer uit . 

Laat het los. Laat het los. 
          Gooi de deur dicht keer niet terug. 
            Geef niet op. Al hun commentaar. 

      En de storm raast door. 
                De vrieskou daar zat ik toch al

n iet mee.

Thema Aladdin

Lied: disneymedley

Jungle Book
 

Als je van beren leren kan, Van sl imme beren
leren kan, 

Is dat iets wat je echt proberen moet, 
Want hoe je profiteren kan, Daar weten

beren veel meer van. 
En beren zi jn als leraar beren goed. 
Dit bos is een wonder, Eet al les op, 

Sla ook eens een noot, Stuk op je kop, 
De lekkere honing van de bi j , 

  Die maakt dat dier speciaal voor mi j .             
  Ook mieren smaken deksels goed,  
  Een mier die houdt van lekker zoet, 

En mieren smaken naar. . .  
 
 


