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Naar de Bentinckstraat 

Waar de allerleukste school van de wereld staat. 

Naar de beste vrienden van mijn leven 

De juf zegt: Stil, hou je mond, 

Want nu gaan we beginnen. 

Laat al mijn speelgoed zien. 

M’n video gaan we kijken misschien. 

We gaan rekenen en tekenen en ook gymnastieke. 

In de pauze doen we tikkertje met Lieke. 

En dan daarna weer een spannend nieuw boek, 

Mijn vinger omhoog, doe het bijna in mijn broek. 

En dan zingt de klas de longen uit het lijf. 

Ze doen dat, met liedje nummer vijf. 

 

Tot hallef negen Katja bij de deur.       

En soms ook meester Jan, de directeur. 

Ik moet een briefje halen van Monique. 

Vandaag zijn er maar twee leerkrachten ziek. 

‘t Is weer heftig dringen op de trap 

Waardoor ik vaak op kleine voetjes stap. 

‘t Is me zo vertrouwd en zo bekend: 

De allerfijnste school. De leukste band. 

 

Catamaran… We zitten op de Catamaran.     

Hou er maar van. ‘t Is lollig op de Catamaran.    

Maak er wat van. Voor 8 jaar op de Catamaran. 

Catamaran. We zitten op de Cat. 

 

Spring op en neer en doe dat nog een keer. 

Tril je hele lichaam los. Schud je billen heen en weer. 

Stapje naar voren. Stapje opzij. 

Stapje weer terug en je staat weer op een rij. 

Klap in je handen. Doe dat twee keer. 

En hoe dit dansje heet, nou dat weet ik niet (meer). 

 

Tot hallef negen Katja bij de deur. 

En soms ook meester Jan, de directeur. 

Ik moet een briefje halen van Monique. 

Vandaag zijn er maar twee leerkrachten ziek. 

‘t Is weer heftig dringen op de trap 

Waardoor ik vaak op kleine voetjes stap. 

‘t Is me zo vertrouwd en zo bekend: 

De allerfijnste school. De leukste band. 

 



 

 

Catamaran… We zitten op de Catamaran.  

Hou er maar van. ‘t Is lollig op de Catamaran.  

Maak er wat van. Voor 8 jaar op de Catamaran. 

Catamaran. We zitten op de Cat. 

 

Tot hallef negen Katja bij de deur. 

En soms ook meester Jan, de directeur. 

Ik moet een briefje halen van Monique. 

Vandaag zijn er, ZES leerkrachten ziek. 

‘t Is weer heftig dringen op de trap 

Waardoor ik vaak op kleine voetjes stap. 

‘t Is me zo vertrouwd en zo bekend: 

De allerfijnste school. De leukste band. 

 

Catamaran…We zitten op de Catamaran.  

Hou er maar van. ‘t Is lollig op de Catamaran.  

Maak er wat van. Voor 8 jaar op de Catamaran. 

Catamaran. We zitten op de Cat. 
 


