
Groep 5,6 Raar haar  

 

Hoi allemaal! 

Ben je al weer naar de kapper geweest 
of zit je haar raar? Is het te lang, 
hangt het voor je ogen en staat het alle 
kanten op? 

Vandaag luisteren we naar het lied 
”Raar haar” van Jeroen Schippers.  Ik 
heb het lied voor jullie klaargezet en 
de tekst erbij gedaan. Tijdens en na 
het luisteren, mag je de vragen 
beantwoorden.  

Veel plezier met de les! 

 

Opdracht 1: Gatentekst invullen 
Luister naar het lied en vul de ontbrekende woorden in op het werkblad 
hieronder. 

KLIK>> Raar haar! https://youtu.be/yrFzrAs13pg 

 

Opdracht 2: Couplet of refrein 
Geef bij elke alinea aan of het gaat om het refrein of het couplet. 
Let op! Het refrein is de bouwsteen die steeds herhaald wordt. Dezelfde tekst 
en melodie. In het couplet wordt het verhaal verteld. Hier is de tekst niet 
hetzelfde.  

 

Opdracht 3: Wie zingt? 
Jeroen zingt niet alleen. Kleur de gedeeltes die door de vrouw gezongen worden 
geel. Probeer deze stukjes mee te zingen. 

 

Opdracht 4: Tekenen! 
Teken je huidige kapsel op onderstaande plaat. Ik ben erg benieuwd naar jullie 
creaties! 😉😉 
 

 

https://youtu.be/yrFzrAs13pg


Gatentekst: Raar haar 

couplet/ refrein 
Oh, mijn ……………. zit raar                                                                   
Raar haar raar haar 
Slierten hier en  …………………………daar 
Raar haar raar haar 
Recht overeind en door elkaar 
‘t Komt door de wind en de tijd van het ………… 
Ik ben het zat, nu is het klaar 
Hier met die ………………… 
………… raar haar 

couplet/ refrein 
Ik droomde van een grote storm 
Een machtige ………………… 
Maar ‘s ochtends leek het of ie door mijn haren was gegaan 

couplet/ refrein 
Oh, mijn ……………….. zit raar 
Raar haar raar haar 
Slierten hier en ………………………. daar 
Raar haar raar haar 
Recht overeind en door elkaar 
‘t Komt door de wind en de tijd van het ………….. 
Ik ben het zat, nu is het klaar                                           
Hier met die ………………………………….. 
…………… raar haar!           

couplet/ refrein 
Ik droomde van een bliksemstraal, een felle bliksemschicht 
Maar ‘s ochtends leek het of ie op mijn  
haren was gericht 

couplet/ refrein 
Oh, mijn ……………………. zit raar 
Raar haar raar haar 
Slierten hier en ………………………….daar 
Raar haar raar haar 
Recht overeind en door elkaar 
‘t Komt door de wind en de tijd van het ………………… 
Ik ben ……………… zat, nu is het klaar 
Hier met die ……………………….. 
…………….. raar haar! 



En zo zie ik er nu uit……………………. 


