
 
 

Het poeplied 
 
Doelstellingen aflevering: 
Leerlingen weten aan het eind van de les: 

 Waarom je soms windjes en boertjes moet laten en hoe je daarmee omgaat 
 
Nodig: 

 2 of meer x Triangel    Δ 

 2 of meer x Bellen/schellenstaaf/tamboerijn ¤ 

 2 of meer x Handtrom/Bongo   Θ 

 2 of meer x Claves    — 

 2 of meer x Maracas/sambabal   Î 

 Het poeplied: 
http://schooltv.ntr.nl/video/media/1270/ 

 
1. Eenvoudige versie: 

Laat één instrumentgroep een couplet of het refrein meetikken op de maat. Bij het volgende couplet 
of refrein speelt een andere groep mee. De andere kinderen zijn de zangers. Geef de instrumenten 
na het lied aan een nieuwe groep kinderen en herhaal tot iedereen aan de beurt is geweest. 
 

2. Uitgebreide versie: 
Zorg dat het schema op het bord komt. Leg uit wat elk teken betekent. De kinderen mogen hun 
instrument bespelen als het bij de zin aangegeven staat. De kinderen die geen instrument hebben 
zijn de zangers. Geef de instrumenten na het lied aan een nieuwe groep kinderen en herhaal tot 
iedereen aan de beurt is geweest. 
 

Tekst Muziekinstrument 

Soms dan eet je wat, bijvoorbeeld bij je oom. 
Een visje met patat, een appeltaart met room. 
Dan is de vis niet goed, je kon hem niet meer eten. 
Waarop je heel erg moet, je laat ook telkens scheten. 

Δ ¤ 
Δ ¤ 
— Î 
— Î 

Je maag maakt rondjes in je lijf, op en neer, heen en weer. 
Je buik wordt boller tot hij bijna knapt. 
Je kunt niet anders dan doen zachtjes roepen: 
ik moet verschrikkelijk poepen. 

Θ 
Θ 
— ¤ 
Δ Θ— Î ¤ 

Elk jaar gaan we weg lekker met de tent 
maar poepen op de camping dat zijn we niet gewend. 
Dagenlang probeer je het en de plas die wil wel stromen 
maar hoe graag je het ook wil, je drol die wil niet komen. 

Δ Î 
Δ Î 
Θ — 
Θ — 

Je maag maakt rondjes in je lijf, op en neer, heen en weer. 
Je buik wordt boller tot hij bijna knapt. 
Je kunt niet anders dan doen dan hard gaan roepen: 
ik moet verschrikkelijk poepen. 

 Î ¤ 
 Î ¤ 
Θ Δ 
Δ Θ— Î ¤ 

Je buik wordt boller tot hij bijna knapt. 
Je kunt niet anders dan doen dan heel hard roepen: 
ik moet verschrikkelijk poepen. 

Δ Θ— Î ¤ 
Δ Θ— Î ¤ 
Δ Θ— Î ¤ 

 


