
Lied schoolbeginfeest 2018 
(melodie: Wakker met een wijsje van Kinderen voor Kinderen) 

1. Mijn moeder en mijn zussen die hebben het heel druk 

Ze vinden mij een rare, ze vinden mij mislukt 

Ik kan mijn eigen gang gaan, dat doe ik ook heel graag 

Alleen nu het vakantie is, gaat de tijd zo traag 

Hoewel ik iemand ben die niet vaak treurt, 

hoop ik dat er eindelijk eens iets gebeurt! 

Refrein 

Ik ben Albert Lofloos en woon in de Zomerflat 

‘t is voor mij de allermooiste plek op aarde 

Ik ken elk plekje bij ons in de Zomerflat 

dus hier wonen is voor mij van grote waarde 

Ik ken alle mensen, de mensen kennen mij 

Samen met Kalinda, ja hier wonen maakt me blij,  

ja hier wonen maakt me blij! 

2. Maar dan is daar Kalinda, nieuw in onze flat 

Zij kan ’s nachts niet slapen, ligt te draaien in haar bed 

Dan beweegt het donker, wat is dat voor figuur? 

En samen met Kalinda ga ik op avontuur 

Bij de put van Dolen, die is heel erg diep, 

ontdekken wij een reus en hij heet Pjiep 

Refrein 

3. Pjiep kwam zo naar buiten, hups fruts door een gat 

Hij woonde aan de binnenkant maar dat was hij wel zat 

De overgrote reus zei ‘ga niet met mensen om’ 

Toch worden we vrienden, misschien wel juist daarom 

Maar dan komt Marjolijn, een mooie vrouw 

Onze flat die wordt gesloopt, hoe kan dat nou?! 

Refrein 

4. Maar dan steekt er een wind op, hij jakkert en hij raast 

Hoelang zou het nog duren tot hij onze flat omblaast? 

De regen komt met stromen, met bakken uit de lucht 

We zijn toen met zijn allen maar naar het dak gevlucht 

Gelukkig komt dan Pjiep, hij duwt de flat 

En door hem worden we allemaal gered 

Refrein 

5. Pjiep heeft last van weemoed, wil naar de binnenkant 

En ik moet ook verhuizen, wat is er aan de hand? 

Dan vind ik een fluitje, het luidste en het kleinst 

‘k Wil eigenlijk met Pjiep mee, dat lijkt me nou het fijnst 

De overgrote zegt ‘je hoort erbij’ 

dus ik grijp mijn kans en eind’lijk ben ik vrij 

Refrein 


