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Een grote banaan
Een grote banaan uit Afrika
die danste de hele dag.
Van je bie-boe-ba-ba-na-na-na
en iedereen die dat zag, zei:
Hé, waar komt die banaan vandaan?
Hé, waar gaat die naartoe-oe-oe!
Hé, waar komt die banaan vandaan?
Van je bie-boe-ba-ba-ba …
Bie-boe-ba-ba-ba …
Bi-boe-ba-ba-banaan!
Oh yeah!

Themalied
Hé, wie wil een circus bouwen? 
Tor – Tor – Tortellini!
En wie gaat hem daar bij helpen?
Flu – Flu – Fluoroze!
Maar wie wil hen stoppen dan?
Bi – Bi – Bi – Bi – Bibi!
Waar helpen we mee aan een plan?
Taal – Taal – Taalzomer!

Ik kan het niet begrijpen:
alle dieren zijn zo stil.
Ze moeten naar de dokter
voor een spuitje of een pil.
Maar Bibi is een dief
en ze nam de koffer mee.
We vonden die terug.
Nu zijn de dieren oké!

Nu moeten we op zoek
naar een heel speciaal talent.
Hercules is supersterk!
Wat een beer van een vent.
De tweeling houdt van zingen.
Oh, wie zingt er met hen mee?
Pirouetta die speelt vals.
Nee, dat is niet oké!

De krokodil
En de krokodil!
En de orang-oetan!
En de vogels in de lucht!
En de slangen op de grond!
En de kat, de muis, de olifant!
Iedereen doet mee!
Alleen de kleine visjes
die zwemmen in de zee!
Olé! Pistolé! Santé!
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Zet de kooien open
Zet de kooien open! Laat de dieren vrij!
Zet de kooien open en kom mee met mij!
Truus is een mega schoon giraf!
Haar nek kan ze niet strekken, da’s toch straf!
Rudy is een grappige kameel!
Maar van al dat zitten, ziet hij scheel!
Félix is een wijze kangoeroe!
Maar hij kan niet springen, da’s niet goed!

In een heel groot bos
In een heel groot bos …
Diep, diep in dat bos …
Klinkt een vrolijk / verdrietig /                     
heel boos / verliefd lied.
Haa-lie-haa-lie-hoo! Hé!
Zum-ballé-zum-ballé-zum-a-a! (x3)
Haa-lie-haa-lie-hoo! Hé!

Ik ben ik
Ik ben ik en jij bent jij.
Dat is Jana. Ze hoort erbij.
Ze is heel lief en houdt van mij.
Jana, Jana, kom erbij.
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SUPERMONI’S 

Jana, Marike, Julie, Janne, Laure Meert, Jasmin, Margot, Hanne, Suzanne, Elisabeth, 
Kato, Osman, Heleen, Bert, Katja, Roxana, Phaedra, Laura en Silke.
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Bedankt!
Taalzomer 2020 kwam tot stand dankzij:

Ons team supermoni’s en kampverantwoordelijken Jana en Marike. 
Hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme!

Onze sponsors: de Vlaamse overheid, stad Gent, Nieuwen Bosch 
Humaniora, Rotary Gent en vzw Interfac. Hartelijk dank voor de steun!

Harry Malter, Coach Partners en De wereld van Kina. Bedankt dat jullie 
de kinderen een onvergetelijke activiteit bezorgd hebben! 
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