
 

  

Zingen met Tess  

Ik ben Tess, ik ben Tess 

ik ben goed in zaaien. 

Zing maar mee, doe maar mee 

Ken ZaaiGoed, weet wat je doet 

Hihihi, hahaha 

Blijf bij jezelf, wat is het gebaar? 

Met dit liedje op de wijs van “ik zag twee 

beren broodjes smeren” kan je ZaaiGoed én 

de gebaren oefenen. Op de plek van “Blijf bij 

jezelf” kan je namelijk een andere ZaaiGoed 

met een gebaar zingen en dan mogen de 

kinderen het bijbehorende gebaar raden. 

De andere ZaaiGoed van Tess met een 

gebaar zijn: Ken je filters, Focus, Ken je 

bescherming, en Ken je grenzen. Bij Focus 

kan je ‘Focus je”zingen 

We hebben enkele bekende melodietjes met ZaaiGoed teksten voorzien. 

Zaaien wordt zo wel erg vrolijk! 



Zingen met Kate 

Ik ben Kate, ik ben Kate 

ik ben goed in zaaien. 

Zing maar mee, doe maar mee 

Ken ZaaiGoed, weet wat je doet 

Hihihi, hahaha 

Laat alles er zijn,  wat is het gebaar? 

De ZaaiGoed van Kate met een gebaar zijn: 

Bedank, Maak ruimte voor jezelf, Sta in je 

eigen kracht, Van fouten kun je leren, 

ZaaiGoed bij anderen en ZaaiGoed in je 

eigen bak. 

 

 

  

Zingen met Mo 

Ik ben Mo, ik ben Mo 

ik ben goed in zaaien. 

Zing maar mee, doe maar mee 

Ken ZaaiGoed, weet wat je doet 

Hihihi, hahaha 

Welk ZaaiGoed,  is dit gebaar? 

Dit is de andere variant die je kan doen. Hier 

doe je dus zelf bij de laatste regel het gebaar 

van een ZaaiGoed en moeten de kinderen 

het ZaaiGoed raden. Natuurlijk mag je deze 

variant ook bij Tess doen en andersom. Dan 

wordt de laatste zin hier bijvoorbeeld: Voel je 

bak, wat is het gebaar? 

De ZaaiGoed van Mo met een gebaar zijn: 

Voel je bak, Herken stapelen, Wees eerlijk, 

Laat los en Vraag om hulp. 

 

Op deze manier kan je ook het ZaaiGoed van Max en Kate doen 



Zingen met Max 

Ik ben Max, ik ben Max 

ik ben goed in zaaien. 

Zing maar mee, doe maar mee 

Ken ZaaiGoed, weet wat je doet 

Hihihi, hahaha 

Werk samen,  wat is het gebaar? 

De ZaaiGoed van Max met een gebaar zijn: 

Herken je filters, Ken je verwachtingen, Kijk 

verder, Maak een keuze, Ontvang open en 

Wees verantwoordelijk 

 

 

  

Op de wijs van Vader Jacob hebben we nog 4 liedjes. 

Het “Focus”lied 

Het “Zorg voor jezelf” lied 

Het “Opruim”lied 

Het “Slaap” lied 

 

Focus lied 

Even aandacht, even aandacht 

Wees maar stil, focus je 

Focus met je oren 

Focus met je ogen 

Ik sta hier, ik sta hier. 



 

 

Zorg voor jezelf lied 

Smakelijk eten, smakelijk drinken. 

Maak een keus, maak een keus 

Wat wil jij nu eten?  

Wat wil jij nu drinken? 

 

Opruim lied 

Het is tijd, het is tijd 

We zijn klaar, ruim maar op 

Wees maar goed verantwoordelijk 

Werk maar lekker samen 

Je doet het goed, je doet het top! 

 

Slaap lied 

Kleren uit, schoenen uit 

Vraag maar hulp, help elkaar 

We gaan lekker slapen, 

we gaan lekker rusten 

Zorg voor jezelf,  

en slaap nu maar. 


