
 

Groeien doe je niet alleen 
Tekst en akkoorden 
 

 
Tekst: Marco Cirone en Marco Lenaerts 

Muziek: Marco Cirone 

 
Intro  

Cm 
 

Strofe 1 
Cm       Bb 

Ochtend, opstaan, naar school gaan te samen  
F 

Gelach, geklets met 
Cm      Bb 

Bff’s, kameraden, delen geheime verhalen 
F    Eb  G 

Spelen en leren met elkaar, met elkaar 
 

 

Strofe 2 
Cm      Bb 

Meester, Juf, jij bent beestig goed bezig 
F 

Dankjewel voor wat we leren 
Cm     Bb 

Door jullie mevrouwen, mijnheren 
F     Eb    G 

Leren wij op eigen benen staan, op eigen benen staan 
 

 
Refrein 

C    
Saved by the bell, naar school gaan met m’n vrienden 

Fadd9 

Saved by the bell, wij zijn al onderweg 
C/E       Bb G/B 

Op naar een school met kansen voor iedereen 
C    

Saved by the bell, dit is wat wij verdienen 
Fadd9 

Saved by the bell, naar school gaan is een recht  
Dm   Am  Gsus G  

Want groeien doe je niet alleen,   Ja, dat is saved by the bell 
 

 
Kort intermezzo 

  



Strofe 3 
Cm      Bb 

Hoor je de schoolbellen klinken in koren 
F 

Laten zich horen want de scholen  
Cm     Bb 

zijn echt broodnodig geloof me 
F    Eb  G 

open de poorten wereldwijd, wereldwijd 
 

 
Refrein 

C    
Saved by the bell, naar school gaan met m’n vrienden 

Fadd9 

Saved by the bell, wij zijn al onderweg 
C/E       Bb G/B 

Op naar een school met kansen voor iedereen 
C    

Saved by the bell, dit is wat wij verdienen  
Fadd9 

Saved by the bell, naar school gaan is een recht  
Dm   Am  Gsus G  

Want groeien doe je niet alleen,   Ja dat is saved by the bell 
 

 
Bridge 

(instrumentaal rocken in Cm) 
 

 

 
 

 
 

Refrein 
C    

Saved by the bell, naar school gaan met m’n vrienden 
Fadd9 

Saved by the bell, wij zijn al onderweg 
C/E       Bb G/B 

Op naar een school met kansen voor iedereen 
C    

Saved by the bell, dit is wat wij verdienen  
Fadd9 

Saved by the bell, naar school gaan is een recht  

Dm   Am  Gsus G  
Want groeien doe  je niet alleen,   Ja dat is saved by the bell 

 
 

Herhaling refrein 


