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LIED 2 ‘HOOG IN DE LUCHT’ | GROEP 3 
Tekst & Muziek:  
Elles Grandia & Jantine Jensma 

 
Tijdens intro: 
Piloot: Goedemiddag dames en heren. We zijn klaar voor de vlucht naar Afrika!  
 
Piloten:  Zit je goed rechtop?  
Allemaal:  Helemaal! 
Piloten:  Alle riemen vast?  
Allemaal:  Ja, piloot! 
Piloten:  Iedereen geplast?  
Allemaal:  Zeker weten!  
Piloten:  Klaar om te vertrekken?  
Allemaal:  Jeeeeeeeeeej! (armen in de lucht) 
 
Ben je klaar om te vertrekken? 
Ga je mee op avontuur? 
Want we vliegen met het vliegtuig 
en wie zit er aan het stuur?  
Piloten:  DE PILOOT! 
 
Hoog in de lucht, kijk eens naar buiten! 
Boven de bergen, boven de zee. 
Hoog in de lucht, dwars door de wolken. 
Ga mee op reis, vlieg met me mee! 
 
Doe een spel of kijk een filmpje, 
zak maar lekker onderuit.  
Lees een boek of doe een tukkie 
en wie snurkt er nu zo luid?  
Passagiers:  DE PASSAGIER! 
 
Hoog in de lucht, kijk eens naar buiten! 
Boven de bergen, boven de zee. 
Hoog in de lucht, dwars door de wolken. 
Ga mee op reis, vlieg met me mee! 
 
Heb je ook wel trek gekregen 
in een koekje of wat fruit? 
Klap je tafeltje maar open, 
want wie deelt dat lekkers uit? 
Stewardessen/ Stewards:  DE STEWARD(ES)S! 
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Hoog in de lucht, kijk eens naar buiten! 
Boven de bergen, boven de zee. 
Hoog in de lucht, dwars door de wolken. 
Ga mee op reis, vlieg met me mee! 
 
Attentie, attentie! Er is turbulentie! 
Dus ‘fasten your seatbelts’; dan gaan we weer door. 
 
Hoog in de lucht, kijk eens naar buiten! 
Boven de bergen, boven de zee. 
Hoog in de lucht, dwars door de wolken. 
Ga mee op reis, vlieg met me mee! 
Ga mee op reis, vlieg met me mee! 
 


