
 

  

Kubuslied (2022)  

Tekst en melodie: Raymond Hendriks-Peirce 
Productie, arrangement, mix: Jeroen Kurpershoek 
Zang: Iris van der Zand, Laura Pouwels en kinderen van De Kubus 

 

 

 

Intro:  

De Kubus! De Kubus!   

De Kubus! De Kubus!  

  

Couplet 1:  

Wij zitten op de Kubus in groep 1 of in groep 2  

Kleuren, knippen, plakken, doe gezellig met ons mee  

De dieren die verzorgen wij,  

Zingen, dansen maakt ons blij  

Iedereen die hoort erbij  

  

De Kubus! De Kubus!   

  

Refrein:  

Wij zijn toppers  

Wij zijn niet te stoppen  

Op het plein of aan het werk  

Samen staan we sterk  

Wij zijn toppers  

Wij zijn niet te stoppen  

Wij zijn toppers!  

  

 

 

 

 



 

  

Herhaal refrein:  

Wij zijn toppers  

Wij zijn niet te stoppen  

Op het plein of aan het werk  

Samen staan we sterk  

Wij zijn toppers  

Wij zijn niet te stoppen  

Wij zijn toppers!  

Couplet 2:  

Wij zitten op de Kubus in groep 3 of in groep 4  

Lezen, schrijven, rekenen en maken veel plezier  

Wij spelen op het grote plein,  

Zingen vinden wij heel fijn  

Iedereen die wil hier zijn  

  

De Kubus! De Kubus!  

  

Herhaal refrein:  

Wij zijn toppers  

Wij zijn niet te stoppen  

Op het plein of aan het werk  

Samen staan we sterk  

Wij zijn toppers  

Wij zijn niet te stoppen  

Wij zijn toppers!  

  

 

 

 

 

 



 

  

Couplet 3:  

Wij zitten op de Kubus in groep 5 of in groep 6  

IPC, de tafels en we typen in de les   

Wij lachen en we hebben gein,  

Weten waar de grenzen zijn  

Stop, hou op, geen centje pijn  

  

Brug:  

Wij zitten in groep 7 (en wij in groep 8)  

Wij werken, spelen samen (dan krijg je kracht)  

Verkeersexamen (musical en kamp) Kom 

klap in je handen en stamp, stamp  

De Kubus! De Kubus! De Kubus! De Kubus!  

  

Herhaal refrein:  

Wij zijn toppers  

Wij zijn niet te stoppen  

Op het plein of aan het werk  

Samen staan we sterk  

Wij zijn toppers  

Wij zijn niet te stoppen  

Wij zijn toppers!  

  

Slot refrein:  

Wij zijn toppers  

Wij zijn niet te stoppen  

Op het plein of aan het werk  

Samen staan we sterk  

Wij zijn toppers  

Wij zijn niet te stoppen  

Wij zijn toppers… van de Kubus!  


