
Do-Re-Mi – The sound of Music 
 

Juf:          Kinderen: 
Ik start waar we moeten beginnen. Dat lijkt me een goede start 
Leren lezen begint met:       A B C 
Leren zingen begint met Do en Re       Do en Re? 
Do en Re. Van Do en Re naar nummertje drie: Do Re Mi.    Do Re Mi 
Do Re Mi Fa Sol La Ti…. Wacht, ik maak het wat eenvoudiger 
 

Do, daar start en stop je mee, Re, een hertje in het veld, Mi, zijn noedels in ’t Chinees, Fa, je vader is een held 
Sol, de Spaanse zon aan zee, La, dat zing je soms maar zo, Ti, het Engels woord voor thee, en meteen weer terug naar Do-oh-oh-oh 
 

Kinderen:         Juf:     
Do!          Daar start en stop je mee,  
Re!          Een hertje in het veld 
Mi!           Zijn noedels in ’t Chinees 
Fa!          Je vader is een held, Sol   
De Spaanse zon aan zee       La  
Dat zing je soms maar zo       Ti   
Het Engels woord voor thee        
En meteen weer terug naar Do      En meteen weer terug naar Do 
 

Groep 1 (met gebaren)       Groep 2 en juf (met gebaren) 
Do______         Daar start en stop je mee,  
Re______         Een hertje in het veld 
Mi______         Zijn noedels in ’t Chinees 
Fa______         Je vader is een held, Sol   
De Spaanse zon aan zee       La______ 
Dat zing je soms maar zo       Ti_______  
Het Engels woord voor thee        
En meteen weer terug naar Do      En meteen weer terug naar Do 
 

Om beurten, groep 2 begint: 
Do-re-mi-fa-sol-la-ti-do, Do-ti-la-sol-fa-mi-re- 
 

Groep 1: 
(langzaam:) Do-mi-mi, mi-sol-sol, re-fa-fa, la-ti-ti (snel:) Do-mi-mi, mi-sol-sol, re-fa-fa, la-ti-ti (2x) 
 

Groep 1:         Groep 2 en juf: 
(snel:) do-mi-mi, mi-sol-sol,       Met de hulp van do-re-mi,  

re-fa-fa, la-ti-ti (2x), melodie!      zing je elke melodie!     
 
Allen: Do, daar start en stop je mee, Re, een hertje in het veld 
 Mi, zijn noedels in ’t Chinees, Fa, je vader is een held 
 Sol, de Spaanse zon aan zee, La, dat zing je soms maar zo 
 Ti, het Engels woord voor thee, en meteen weer terug naar Do 
 Do-re-mi-fa-sol-la-ti-do! Sol do! 


