
 

 

CATAMARANLIED 
Tekst: Erica Nap  

Muziek: Carla Meyhuizen  
 

 

Het schooljaar is begonnen en we gaan weer fris van start 

Vakantie was echt heerlijk maar nu werken we weer hard. 

Dat vind ik soms best prettig en m’n vriendjes zie ik weer, 

want als ik op vakantie ben, dan mis ik ze elke keer. 

Nu zijn we hier weer samen en we maken een groot feest. 

Nee onze Catamaran is nog nooit zo mooi geweest. 

 

Het Catamaranlied, 

Het Catamaranlied, 

als je hier nooit komt, nou dan ken je het ook niet. 

’t Is heel vrolijk zo je hoort, 

’t klinkt al door de hele straat, 

want we zingen het van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 

 

Een mooie boot, 

met een zeil eraan, 

waar je acht jaar lang in mee mag gaan. 

Ja dat is de Catamaran, 

’t is de school die er mag zijn 

want het is er goed voor groot en klein. 

 

Er is een maand voorbij, we hebben oh zo hard gewerkt. 

We zijn weer heel wat slimmer, had je dat nog niet gemerkt. 

We hebben ook veel lol gehad en ruzie af en toe. 

En soms riep onze juffrouw: “Jongens stil nou, ‘k wordt zo moe”. 

Aan ’t einde van de maand heeft ieder zijn verhaal. 

Dan komen we hier samen en we zingen allemaal: 

 

Het Catamaranlied, 

Het Catamaranlied, 

als je hier nooit komt, nou dan ken je het ook niet. 

’t Is heel vrolijk zo je hoort, 

’t klinkt al door de hele straat, 

want we zingen het van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 

 

Een mooie boot, 

met een zeil eraan, 

waar je acht jaar lang in mee mag gaan. 

Ja dat is de Catamaran, 

’t is een school die er mag zijn 

want het is er goed voor groot en klein. 

 

 

Het Catamaranlied, 

Het Catamaranlied, 

als je hier nooit komt, nou dan ken je het ook niet. 



 

 

’t Is heel vrolijk zo je hoort, 

’t klinkt al door de hele straat, 

want we zingen het van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 

 

Een mooie boot, 

met een zeil eraan, 

waar je acht jaar lang in mee mag gaan. 

Ja dat is de Catamaran, 

’t is een school die er mag zijn 

want het is er goed voor groot en klein. 

Want het is er goed voor groot en klein. 

Ja het is er goed voor groot en klein. 

 

 

 
 


