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Leef 
Op de Dalton in Naaldwijk 

zaten jullie veel jaar 

start in klas 1 met plezier, nu is het 

afscheid daar 

Er komt ook iets nieuws dus niet te 

veel getreurd 

En pak de kansen, pak alles zo raak je 

opgebeurd 

En die zei:  

Leef, alsof het je laatste dag is  

Leef, alsof de morgen niet bestaat 

Leef, alsof het nooit echt af is 

Leef, pak alles wat je kan. 

 

En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

A, a, a, a 

Pak alles wat je kan. 

En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

Ga, pak alles wat je kan. 

 

Wij vertellen dat 'je hebt hard gewerkt 

in het zweet 

diploma nu op zak 

Maar nog niet uitgeleerd 

jullie gaan bij ons weg 

HGL wordt ingeruild 

Best wel veel gelachen 

Niet zo veel gehuild 

 

En ik zeg: 

Leer, omdat het nog niet af is  

Leer, door naar een nieuwe school te 

gaan  

Leer, omdat talent nooit af is 

En leer, pak al je kansen aan. 

 

En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

A, a, a, a 

Pak al je kansen aan 

En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

Ga, pak al je kansen aan 

 

Leer, omdat het nog niet af is  

Leer, door naar een nieuwe school te 

gaan  

Leer, omdat talent nooit  af is 

En leer, pak al je kansen aan 

 

Leer, omdat het nog niet af is  

Leer, door naar een nieuwe school te 

gaan  

Leer, omdat talent nooit af is 

En leer, pak al je kansen aan  

 

En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

A, a, a, a 

Pak al je kansen aan  

En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

Ga, pak al je kansen aan. 

 

Leer, omdat het nog niet af is  

Leer, door naar een nieuwe school te 

gaan  

Leer, omdat talent nooit af is 

En leer, pak al je kansen aan 

 

En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

A, a, a, a 

Pak al je kansen aan 

En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

Ga, pak al je kansen aan. 

En leef! 



  

THE TEACHERS ‘21 4 

 

Mondkapje op, mondkapje af 
’t ging te snel 
Een virusbel 
Ach je kent het wel 
Gab ik weet niet eens wat t betekent 
 
Waar gaat dat heen? 
Ik zit alleen 
Geen vrienden om me heen 
Wat Rutte wil, ik zou het echt niet weten 
 
Je hebt je mondkap op, af, op 
Je hebt je mondkap op 
Je hebt je mondkap op en af 
En op, af, op 
Je hebt je mondkap op 
Je hebt je mondkap op en af 
En op 
 
Je hebt een periode les in huis 
Ik zeg tegen mezelf hoe doe ik dat dan thuis 
Een virusbel 
Red ik het wel? 
Gaat het mij niet allemaal veel te snel? 
Ik ben alles heftig uit aan ’t zoeken 
Via Teams en zonder boeken 
Het is de route om te communiceren 
We geven het niet op, we blijven het proberen 
 
T ging te snel 
Een virusbel 
Ach je kent het wel 
Gab ik weet niet eens wat het betekent 
Waar gaat dat heen? 
 
Ik zit alleen 
Geen vrienden om me heen 
Een sneltest dan, ik zou het echt niet weten 
 
Er gaat een stokkie in, uit, in 
Er gaat een stokkie in 
Er gaat een stokkie uit en in 
En uit, in, uit 
Er gaat een stokkie in 
Er gaat een stokkie in en uit en in 
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Wifi die werkt niet 
 

Ik had mijn doel 
Mijn werkdoel 
Ik heb mijn planning 
En hou mij er aan 
Ik had een coach 
Wel meer dan een 
Soms zat het mee 
Maar soms ook niet 
nu het is klaar 
 
En ik ging door en door en door en door maar 
 
Wifi die werkt niet, mijn vriend 
Dus ik kan niet werken aan mijn doel 
Wifi die werkt niet 
Wifi die werkt niet 
Ik kan niet verder 
Want Wifi die werkt niet, op de school 
 
Ik werk aan mijn doel  
Periodedoel 
Ik sloot af met een missie 
En alles wat er bij hoort 
Ik ga er voor 
Maar ik had zo mijn smoezen 
Niet altijd zin 
Het lukte niet om in te loggen 
Kunsspakskolan 
Ik kom er echt niet in 
 
ik ging door en door en door en door maar 
 
Wifi die werkt niet, mijn vriend 
Dus ik kan niet werken aan mijn doel 
Wifi die werkt niet 
Wifi die werkt niet 
Ik kan niet verder 
Want Wifi die werkt niet, op de school 
 
Wifi die werkt niet, mijn vriend 
Dus ik kan niet werken aan mijn doel 
Wifi die werkt niet 
Wifi die werkt niet 
Ik kan niet verder  
Want Wifi die werkt niet, op de school 
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Regenboog. 
Soms zijn er momenten, en dan is school echt leuk  
Al komen die maar weinig voor  
  
S’ochtends vroeg je nest uit, niet eens tijd voor je make-up  
Voor de kast staan, wat moet ik vandaag weer aan? snel op de fiets weggaan  
  
Op school aangekomen, toch nog tijd voor wat geklets,   
Je raakt niet uitgepraat  
Was dat de bel die gaat?  
Shit, nu ben ik dus voor de zoveelste keer te laat  
  
Refrein  
Vlieg met me mee naar de regenboog rainbow  
Ik denk alleen aan jouw  
Vlieg met me mee naar de regenboog rainbow  
Ik hou allen van jouw  
  
Vlieg met me mee naar de regenboog rainbow  
Ik denk alleen aan jouw  
Vlieg met me mee naar de regenboog rainbow  
Ik hou allen van jouw  
  
Couplet 2  
Er komen momenten, en dan denk je terug   
Aan die goede oude leuke daltontijd  
  
Lekker niksen in het d-uur, rondjes lopen voor de leut  
Weg uit de lessen, tegelijk met z’n zessen, op de plee appen,   
  
Tussenstukje                                                                                                                  
    
In de pauze leuk corveeen, met een bakkie lopen  
‘S middags prikken, langer blijven  
Ach wat, je bent er nu vanaf!  
  
2 of 3 keer refrein Allen  
  
De regenbooooooog  
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Is het nu later? 
We speelden ooit verstoppertje 

in de pauze op het plein 

we hadden grote dromen 

want we waren toen nog klein 

 

de ene werd een voetballer 

de ander werd een held 

we geloofden in de toekomst 

want de meester had verteld 

 

jullie kunnen alles worden 

als je maar je huiswerk kent 

maar je moet geduldig wachten 

tot je later groter bent 

 

is dit nu later? 

is dit nu later als je groot bent 

een diploma vol met leugens 

waarop staat dat je volwassen bent 

is dit nu later? 

is dit nu later als je groot bent 

ik snap geen donder van het leven 

ik weet nog steeds niet wie ik ben 

is dit nu later? 

 

we spelen nog verstoppertje 

maar niet meer op het plein 

en de meeste zijn geworden 

wat ze toen niet wilden zijn 

 

wij zijn allemaal volwassen 

wie niet weg is, is gezien 

en ik zou die hele choas 

nu toch helder moeten zien 

 

maar ik zie geen hand voor ogen 

en het donker maakt mij bang 

mama, mama, 

mag het licht aan op de gang? 

 

is dit nu later? 

is dit nu later als je groot bent 

een diploma vol met leugens 

waarop staat dat je de waarheid kent 

is dit nu later? 

is dit nu later als je groot bent 

ik snap geen donder van het leven 
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Dit is mijn wens 
Moet je eens zien, 

wat hier al ligt, 

Zoiets is toch een geweldig gezicht. 

Vind je mij dan niet een kind, 

Een meisje dat alles heeft. 

Zoveel gevonden hier in de zee 

Als je hier rondkijkt, 

dan krijg je het idee 

Het meisje dat dit heeft vergaard, 

tja die heeft alles wel 

Al die boeken die vind ik zo prachtig, 

ik bewonder ze iedere keer 

Heb je dit gezien? (rode kaart ophouden) 

Ik heb er tachtig. 

Het maakt niet uit, 

het heeft geen zin, 

ik wil meeeer.... 

 

Ik wil zo zijn als grote mensen zijn, 

ik wil zo graag een volwassen leven 

Zelfstandig zijn met  

Een huis, een boom en een hond 

Leren op school heeft geen enkele zin, 

Tijd heb je nodig voor feesten, dansen. 

En in het weekend lekker lang liggen in bed 

 

Zo wil ik zijn 

als dat toch kon 

heerlijk genieten warm in de zon 

dat is mijn wens 

als een groot mens volwassen te zijn. 

 

Das mijn idee , 

boven de zee wil ik graag leven 

Denk je eens in een zeemeermin met een gezin 

Niemand zal mij als ik groot ben, hoop ik, ooit een standje geven 

Dan stemmen paatjes en mamatjes meer met je in 

 

Ik wil zo graag als ik hen iets vraag 

dat zij mij zien als gelijkwaardig 
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Dromendans 
Refrein:  (koor) 

Bij ons op school 

Is altijd lol 

En ga je vol 

Voor het behalen van je doel 

Geen boek maar wel 

The Portal 

Dus kijk vooruit 

En maak een plan 

Tot volgend doel 

Het werkpad helpt je als je het niet 

Meer weet 

 

Couplet 1: 

Soms zit het even tegen 

Geen zonneschijn maar regen 

Soms heb je van die dagen 

Iedereen heeft iets te klagen 

Ga dan niet zitten treuren 

En laat iets moois gebeuren 

De dalton kan zo mooi zijn 

Elke leraar gelooft in jou 

Dus zetten we weer iets op touw 

 

Refrein  (Koor) 

 

Couplet 2: 

Ben je vandaag humeurig 

Of voelt je dag wat treurig 

Jij kunt er zelf voor kiezen 

Je hebt niets te verliezen 

Wanneer je gaat bewegen 

Houdt niemand je meer tegen 

Ineens gaat alles beter 

Als je maar gelooft in kansen 

Dus sta op, kom met ons dansen 

Refrein 

 

 

Couplet 3: 

Coach, coach, dat ben ik voor jou 

Soms vroeg voor dag en dauw 

Coach, coach ben ik voor jou 

Maakt mij trots als ’n pauw 

Praat en je voelt je vrij 

Zo lang je kletst met mij 

Zo samen met ons twee 

Kom op en zing met ons meeeheee 
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Pak nou maar mijn hand. 
kijk maar naar de huizen om je heen  
ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen 
en zitten nu er geen vleugels aan een vogel 
vliegt het toch nooit ergens heen 
ook al krijg je nog zo vele kansen 
en gaat er altijd eentje mis 
en doordat je mijn gezang kunt horen 
weet je ook wat stilte is 
 
want het een kan niet zonder het ander 
pak maar m'n hand 
stel niet teveel vragen 
je kunt niet als enige de wereld dragen 
pak nou maar m'n hand 
laat mij de weg wijzen 
er is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen 
maar je kunt het niet alleen 
 
als je weer een wedstrijd hebt verloren 
en je voelt je niet zo fijn  
weet dan dat je extra goed moet zaaien  
wil de oogst wat beter zijn 
maar je vind de hulp zo overbodig 
want je weet het zelf zo goed 
toch heb je je naaste mensen nodig 
die vertellen hoe het moet 
 
want het een kan niet zonder het ander 
Dus pak maar m'n hand 
stel niet teveel vragen 
je kunt niet als enige de wereld dragen 
pak nou maar m'n hand 
laat mij de weg wijzen 
er is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen 
maar je kunt het niet alleen 
 
ik reik je m'n hand dus grijp deze kans  
want ik bied graag m'n hulp aan jou 
aan jou 
ik hoop dat jij m'n handen vertrouwd 
 
pak maar m'n hand 
stel niet teveel vragen 
je kunt niet als enige de wereld dragen 
pak nou maar m'n hand 
laat mij de weg wijzen 
er is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen 
maar je kunt het niet alleen 
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We’re good  (Dua Lipa)
 

We zaten op een eiland 

Het afgelopen jaar 

Elke keer weer opstaan  

En maar verder gaan 

 

Online lessen wat een onzin 

Ik steek er niets van op 

Ied’re keer weer op je kamer 

Papa mama; hou toch eens je kop 

 

We zijn toch pubers en we willen graag naar school 

Niet om te leren, nee dat is echt niet ons doel 

Opdrachten hier, examens daar, nee dat is echt niet ons ding 

We willen hier zijn met elkaar 

 

We willen naar een eiland 

Maar dit keer voor the fun 

Alleen maar lekker feesten 

Omdat het nu weer kan 

 

Eerst maar die examens maken  

De cijfers gaan omhoog 

Deze keer maar wel mijn best doen 

Slagen is het doel we gaan ervoor! 

 

We zijn toch pubers en we willen graag naar school 

Niet om te leren, nee dat is echt niet ons doel 

Opdrachten hier, examens daar, nee dat is echt niet ons ding 

We willen hier zijn met elkaar 

Fade out…… 
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Nu wij niet meer praten. 
 

Doe je nog steeds mee met die online 

lessen 

Of ben je weer op school 

Spreek je nog steeds via Teams met 

docenten 

‘k Wil weten hoe het met je gaat 

En of je ooit nog aan me denkt 

Ik mis je, waar is je stem 

Nu wij niet meer praten, nu ik je niet 

hoor 

Kan ik niet denken, kan ik niet slapen 

Nu wij niet meer praten en jij er niet 

bent 

Mis ik de lessen die ik vroeger haatte 

Ik weet je bent te laat en ik zeg dat het 

me raakt 

Maar ik zie nu wat ik mis 

Nu wij niet meer praten 

Nu wij niet meer praten 

Ik sta hier alleen zonder jullie 

gezichten 

Op de laptop in mijn klas 

Ging ik te vroeg, had ik moeten 

wachten 

Ik wil weten hoe het met je gaat 

En of je ooit nog aan me dacht 

Ik mis je, waar is je lach 

Nu wij niet meer praten, nu ik je niet 

hoor 

Kan ik niet denken, kan ik niet slapen 

Nu wij niet meer praten en jij er niet 

bent 

Mis ik de lessen die ik vroeger haatte 

Ik weet je bent te laat en ik zeg dat het 

me raakt 

Maar ik zie nu wat ik mis 

Nu wij niet meer praten 

Nu wij niet meer praten 

 

Alles wat ik hoor ben jij 

Nu wij niet meer praten 

Alles wat ik zie ben jij 

Nu wij niet meer praten 

En alles wat ik wil ben jij 

Nu wij niet meer praten 

Oh had ik je maar hier bij mij 

Nu wij niet meer praten, nu ik je niet 

hoor 

Kan ik niet denken, kan ik niet slapen 

Nu wij niet meer slapen 

Nu wij niet meer slapen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloed zweet en tranen 
 

Ik heb het goed gedaan, maar soms 
ook fout gedaan     
Als ik terugkijk in de tijd 
Een lach met tranen, zo voel ik mij 
vandaag 
Geproefd van de Dalton, zoveel 
vrienden ongekend 
 
Met bloed, zweet en tranen  
      
Zeg ik: “Rot hier nu maar op.” 
Met bloed, zweet en tranen 
Zeg ik: “Vrienden, dag vrienden, de 
koek is op.” 
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Ik heb geluk gekend, maar ook verdriet 
gekend    
Af en toe stootte ik mijn kop 
Maar toch, ik pak tevreden voor het 
laatst hier mijn jas 
Mijn vrienden, mijn leven, een diploma 
in mijn tas 
  
Met bloed, zweet en tranen  
      
Zeg ik: “Rot hier nu maar op.” 
Met bloed, zweet en tranen 
Zeg ik: “Vrienden, dag vrienden, de 
koek is op.” 
 
Gesproken: 
Ik heb het echt gezien, de jaren zijn 
voorbij    
D-uur, De aula, Corvee, Linus, 
Jolanda, Ruud,.  
 
Te laat, rode brief, Het is verleden tijd 
Geen gezeur meer aan mijn kop, ik rot 
nu maar op … 
 
Met bloed, zweet en tranen  
      
Zeg ik: “Rot hier nu maar op.” 
Met bloed, zweet en tranen 
Zeg ik: “Vrienden, dag vrienden, de 
koek is op.” 
 
(Gitaarsolo) 
 
Met bloed, zweet en tranen  
      
Zeg ik: “Rot hier nu maar op.” 
Met bloed, zweet en tranen 
Zeg ik: “Vrienden, dag vrienden, de 
koek is op.” 
  
Met bloed, zweet en tranen 
       
Zeg ik: “Rot hier nu maar op.” 
Met bloed, zweet en tranen 
Zeg ik: “Vrienden, dag vrienden, de 
koek is op.” 
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Ik moet slagen 
 
Wat doe ik mezelluf aan?  

Ben niet naar proefexamen gegaan. 

Aanmelden leek niet nodig, nu is het te 

laat! 

 

Wat doe ik nu mezelf aan? Extra les, 

iets of wordt hem net niet? 

 

Kan ik me beter uitschrijven, gaan ze 

mij dan nog wel begeleiden of word ik 

dan keihard verwijderd? 

Wat moet ik doen? 

Ik trek het niet meer! 

Dus herhaal maar weer 

Moet ik een her of ga ik slagen? 

Zo zijn er nog wel duizend vragen 

Ik haal mijn Nederlands, mn eco maar  

bij Engels moet ik raden, maar ik ga 

waarschijnlijk slagen 

En leren doe ik niet meer, nooit meer 

Dit was eens maar nooit weer want 

waarschijnlijk ga ik slagen. 

 

Eén dag, twee examens, drie 

migraines later  

Ik weet niet welk vak het is, maar dat 

raakt me 

En als we daar dan zo zitten in de 

gymzaal.. 

Ruik je die zweetvoeten niet, echt, dat 

verbaast je !  

Dat het examen zo gaat, wie had dat 

nou gedacht? 

En ben ik echt al klaar? Op naar het 

volgende blad! 

Het gaat steeds sneller, wie had dat 

nou verwacht ?   

Ik ben op m'n gemak, ik ben echt in 

m'n kracht! EEEY   

Wat moet ik doen? 

Ik trek het niet meer! 

Dus herhaal maar weer 

Moet ik een her of ga ik slagen? 

Zo zijn er nog wel duizend vragen 

Ik haal mijn Nederlands, mn eco maar  

bij Engels moet ik raden, maar ik ga 

waarschijnlijk slagen 

En leren doe ik niet meer, nooit meer 

Dit was eens maar nooit weer want 

waarschijnlijk ga ik slagen. 

Leer ik Duits bij jou? Leer je Nask bij 

mij?  

Ben nu al m’n samenvatting kwijt! 

Compensatiepunt in m'n binnen zak, 

denk dat ik nog wel een puntje pak en 

waarschijnlijk ga ik slagen.  
 

  



  

THE TEACHERS ‘21 15 

 

Follow your dreams 
 

There are images around us, in everything we see 

Some are real and some are fantasy 

To the one who sees his vision, 

to the child who lives his dreams 

 

You're the one to decide what you're gonna be 

So give it your best, and don't worry about what some may say 

Follow your dreams, it's really all that you can do 

Give it your best, and remember that life is what you choose 

 

Follow your dreams, and do what you love to do 

There are places you'll remember, and times you may recall 

Faces that refresh your memory 

May the thoughts that you will picture, help you come to see 

That you're the one to decide what you're gonna be 

So give it your best, and don't worry about what some may say 

 

Follow your dreams, it's really all that you can do 

And give it your best, and remember that life is what you choose 

Go on, follow your dreams and do it, follow your dreams and do it 

Follow your dreams, and do what you love to do, what you love to do 
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YMCA 
 

Jongens, kijk jezelf nu eens staan 
Ik zeg jongens, het examen is klaar 
Ik zeg jongens, en dat is prima gegaan 
Alle reden om trots te zijn 
 
Meiden het is hier nu gedaan 
Ik zeg meiden er zijn 4 jaar voorbij 
Wat is dat toch allemaal snel gegaan 
Je bent klaar voor een nieuwe stap  
 
Je bent geslaagd voor de MAVO 
Je bent geslaagd voor de MAVO 
 
T’is nu helemaal klaar, het diploma op 
zak 
En we gaan compleet uit ons dak 
 
Je bent geslaagd voor de H HGL 
Je bent geslaagd voor de H HGL 
 
Je hebt nu tijd voor feest 
Je bent van school bevrijd 
Je hebt nu een zee van tijd 
Jongens, luister nu nog een keer 
Ik zeg jongens, wat wil je nu nog 
meer? 
Ik zeg meiden maak al je dromen waar 
Maar één ding moet je nog weten. 
 
Niemand, zal jullie vergeten 
Ik zeg niemand, dat mag je best wel 
weten 
Dus denk nog eens aan de MAVO 
Daar op de HAVO of MBO 
 

Je bent geslaagd voor de MAVO 
Je bent geslaagd voor de MAVO 
 

T’is nu helemaal klaar, het diploma op 
zak 
En we gaan compleet uit ons dak 
Je bent geslaagd voor de H HGL 
Je bent geslaagd voor de H HGL 
Je hebt nu tijd voor feest 
Je bent van school bevrijd 

Je hebt nu een zee van tijd 
Jongens, je zat ooit in klas 1 
 
Ik zeg, je was heel misschien wel 
alleen 
Je dacht, niemand, die mij hier nu al 
kent. 
Je dacht, die school, dat went toch 
nooit 

En toen, iemand, kwam naar mij toe 
En zei, jongen, kom en zit hier bij mij 
 

Je maakte vrienden op de MAVO 
Dat blijft nu voor altijd echt zo  
 
Je bent geslaagd voor de MAVO 
Je bent geslaagd voor de H HGL 
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Nederlandse feestmedley 
En dan zit je jaren bij iemand in de klas waar je wel een beetje verliefd op bent.  

Beetje verliefd 
In mijn stamlokaal, zat ik van de week 
En ik voelde mij daar zo alleen 
'T was er druk en cool, ik zat naast een lege stoel 
Ik verlangde zo naar jou hier aan m'n zij 
Ja ik denk nog steeds hoe het was geweest 
Toen je naast me zat hier in de klas 
Ik vroeg werk je mee, dat vond jij oké 
Toen je blozend naar me keek werd ik zo week 

Een beetje verliefd, ik dacht een beetje verliefd 
Als ik wist wat jij toen dacht, had ik nooit op jou gewacht 
Als een kind zat ik te dromen deze keer ben jij voor mij 
Maar die droom ging snel voorbij 

Maar wat als die liefde niet beantwoord wordt? 

Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht 
Ik staar wat naar m'n boek en zo voorkom ik 
Dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk 
Jij zit daar aan die tafel met die jongen 
Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk 
Ja, ik weet wel je probeert mij nu te tergen 
Dit is mijn klas, kom hier al jaren lang 
Met mij wilde jij hier nooit naartoe gaan 
Het doet pijn maar ik hou me in bedwang 

Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht 
Dat zou je wel willen 
Al ben ik van de kaart 
Jij bent mijn tranen niet waard 
Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht 
Maar ik jank van binnen 
Soms word ik gek van verdriet 
Maar m'n tranen die gun ik jou niet 
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Ik moet over 
 

Dan is het bijna het einde van het schooljaar. Je denkt al aan de vakantie. Er is 

wel één klein detail. Je moet nog wel even over…… En die ouders maar zeuren. 

Hello party people 

This is your coach, speaking 

Welcome aboard to Dalton Airways 

After takeoff we will pump up your motivation 

Cause we are going, to have some turbulation 

 

Mijn pa en ma zeuren aan mijn kop. 

Ga toch leren het liefst non-stop! 

Als je niet leert raak je achterop 

Ik Netflix liever op mijn laptop. 

Mijn mentor trekt al weken aan de bel. 

Dat is niet  Dalton, wat denkt ze wel. 

Maak je niet druk ‘t is nog geen mei. 

Tot die tijd neem ik nog lekker vrij 

 

Ik moet over! 

Leren doe ik niet ik ben geen nerd  

Ik wil geen vier 

Maar’k doe geen zier 
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Vlag uit en zwaaien 
 

Hoe mooi is het dan het ook nog lukt. Toetsen of examens maken. Pfffff.  

 

Wij zijn het Feestteam 
En DJ Linus 
Oké knallen gasten 

Ik zat laatst in de gymzaal 
T ‘examen gaan van start. 
Ik doe het boekje open. 
Oh, oh wat bonkt mijn hart. 
Ik lees de eerste vraag maar 
Nog een keertje door. 
Deze is een makkie, ik zit op het goede spoor 
 
Ik ga er voor 
Werk de proeven door 
Dan is het klaar 
Het wachten dat is zwaar 
Het is drie uur 
‘k ben niet gebeld 
De vlag kan uit 
En zing dan hard en luid 

Vlag uit en zwaaien 
Gooi die handjes in de lucht 
Ja vlag uit en zwaaien 
Draai die handjes in de lucht 
Vlag uit en zwaaien 
Gooi die handjes in de lucht 
Ja vlag uit en zwaaien 

HELIKOPTER!!! 

Jalalalalala etc 
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Kind van de Dalton 
 

Hoe blij ben je dan dat je over bent naar de volgende klas op de MAVO of HGL. Nou 

heel blij. Dat wil je wel van de daken schreeuwen……. 

Mamma ik ben nu echt over.  
Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is.  
Hoop dat je blij bent met deze gebeurtenis.  

 
(instrumentaal) 

Ik ben een kind van de Dalton.  
Mamma ik ben nu echt over  
Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is.  
Hoop dat je blij bent met deze gebeurtenis. 
 
No more huiswerk.   
No more Online les.  
Zes weken vakantie vieren!  
Alles wat ik wou in het leven was dit.  
FEESTÛH!!!  

(instrumentaal) 
 
Ik ben een kind van de Dalton.  
Mamma ik ben nu echt over.  
Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is.  
Hoop dat je blij bent met deze gebeurtenis. 
 
  
Het is je gelukt. Tijd om het te vieren met je vrienden… 

 

Port Zeelande 
 

Niets is beter dan met jou een feest te vieren 
Er zijn mensen die naar Albufeira vliegen  
Maar we hebben geen geld in onze koude handen 
Dus ik ga maar met mijn vrienden naar Port Zeelande, naar Port Zeelande 
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Links Rechts 
Snollebollekes 

Sensation Westland anthem 
Maar dan net even anders! 
Los met de Snollebollekes! 
Klappen met die handjes! 
O, dat wordt weer een zooi! 
Even opletten nou! 

Welkom in de feesttent 
Doe maar lekker maf 
Tis jammer van de zolder 
Maar het dak, dat gaat eraf 
Hakken, beuken, springen 
De hut gaat uit z'n bol 
Allemaal van links naar rechts 
De tent, die wordt gemold 
Allemaal van links naar rechts 
De tent, die wordt gemold 
Allemaal van links naar rechts 
De tent, die wordt gemold 

Naar links! 
Naar rechts! 
Nog unne keer! 
Naar links! 
Naar rechts! 

O, wat een feest! 
Kom op, kom op, kom op, kom op! 

Doen we nog een rondje? 
Gezellig! 

Blijf de glazen vullen 
maar zonder alcohol 
We zijn niet meer te houden 
We gaan lekker uit ons bol 
Zitten, hangen, liggen 
Zo zijn wij niet getrouwd 
Allemaal van links naar rechts 

De tent, die wordt verbouwd (Wat zei je?) 
Allemaal van links naar rechts 
De tent, die wordt verbouwd (Ja!) 
Allemaal van links naar rechts 
De tent, die wordt verbouwd 

Naar links! 
O ja, naar rechts! 
Nondeju, dat gaat er goed op! 
Naar links! 
En nog unne keer naar rechts! 

Ja! 
Ik word helemaal koekoek! 
Feest! 
Zing! 

O, dat kan nog wel een tandje sneller, of 
niet? 
Zingen, springen! 
Ja, daar gaat 'ie! 

Welkom in de feesttent 
Doe maar lekker maf 
Tis jammer van de zolder 
Maar het dak, dat gaat eraf 
Hakken, beuken, springen 
De hut gaat uit z'n bol (Ja!) 
Allemaal van links naar rechts 
De tent, die wordt gemold (Joehoehoe!) 

Blijf de glazen vullen 
Maar zonder alcohol 
We zijn niet meer te houden 
We gaan lekker uit ons bol 
Zitten, hangen, liggen 
Zo zijn wij niet getrouwd (Ja!) 
Allemaal van links naar rechts 
De tent, die wordt verbouwd (Joehoehoe!) 

Heeft er hier een defibrilator, of niemand? 
God, nondeju! 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enNL947NL947&sxsrf=ALeKk038h7jAIAcMBcCRU-NN1vWSFeGhUg:1625515791130&q=Snollebollekes&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWz9U3MDSozC0pyl7Eyhecl5-Tk5oEIrJTiwGOqEuXIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_5bma3szxAhWM76QKHV-JC6cQMXoECAUQAw

