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LESSUGGESTIES  
Karl Newson & 
Chiaki Okada 
Voor alle 
sterren  
in de nacht 
(Lemniscaat)  
 
 
Aan het eind van de 
dag, als de zon 
ondergaat, en Luna 
begint te gapen… is het 
tijd om een pyjama aan 
te trekken, tanden te 
poetsen en in bed te 
kruipen. ‘Ogen dicht,’ 
zegt mama. ‘Dan doen 
we een wens…’ 
 
Voor alle sterren in de nacht, 
heel ver hier vandaan, 
is hier een wens van mij voor jou, 
voor het slapengaan… 
 
VOOR ALLE STERREN IN DE NACHT 

 
Wenssterren 
Knip elf sterren uit goud, wit of geel papier. Schrijf op elke ster een letter van het woord 
‘welterusten’. Hang de sterren in de kamer van je kind. Zorg ervoor dat de letters nog niet zichtbaar 
zijn.  
Start met het voorlezen van het prentenboek Voor alle sterren in de nacht. Daarin doet Luna elke 
avond een wens en fantaseert ze samen met haar mama hoe die eruitziet. Zo zorgt moederbeer voor 
een fijn bedtijdritueel. 
Sluit elke dag gezellig af met je kind door naar de ‘sterren’ te kijken. Stel een vraag of geef een 
opdracht. Daarna mag je kind een ster omdraaien. Er verschijnt een letter. Na elf avonden vormen 
de letters een woord: welterusten!  
De vragen en opdrachten zijn: 
 
De eerste ster 
Luna wenst dat ze kan vliegen als een vogel. Bedenk samen vijf of tien dieren en dingen die door de 
lucht kunnen vliegen.  
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De tweede ster 
Daar vliegen ze, hoog door de lucht! Luna en haar mama zien de wereld. Geef een omschrijving 
van iets wat ze zouden kunnen zien en laat je kind raden wat dat is. 
Suggesties: 
– Ze zien een hoge, spitse toren met een klok en een gouden haan: een kerk. 
– Ze zien iets wat draait, waar stoeltjes/bankjes aan hangen: een reuzenrad. 
– Ze zien een dier lopen dat een slurf heeft: een olifant. 
– Ze ziet iets glinsteren, met een kind dat naar beneden glijdt: een glijbaan. 
– Ze zien iets blauws in de vorm van een rechthoek, waar een luchtbed in drijft: een zwembad. 
– Ze zien een groot, groen veld met goals erop: een voetbalveld. 
 
De derde ster 
Luna wenst dat zij en haar mama kunnen zwemmen als vissen. Bedenk samen vijf of tien dieren of 
dingen die je in het water kunt zien. 
 
De vierde ster 
Luna en mama zwemmen tussen de kleurige koralen. De koralen hebben verschillende kleuren. 
Laat je kind een kleur noemen en ga samen op zoek naar voorwerpen in deze kleur.  
 
De vijfde ster 
De volgende wens van Luna is dat ze zo klein wordt als een lieveheersbeestje. Vraag je kind zich zo 
klein mogelijk te maken. Kan hij/zij onder het bureau zitten? En onder een stoel? Past hij/zij onder 
het bed en onder in de kledingkast? Bedenk allerlei plekken in de slaapkamer waarvoor je je klein 
moet maken om erin of onder te kunnen kruipen.  
 
De zesde ster 
Mama nodigt Luna uit om mee te sjokken langs de stengels en de grasjes die uit de grond groeien. 
Kijk in het boek Voor alle sterren in de nacht naar de plaat waar Luna en haar mama op zitten als 
ze tussen de stengels zijn: een slak. Bedenk samen enkele rijmwoorden op ‘slak’. Rijm daarna 
verder op andere dieren en dingen die ze tegenkomen, zoals tor, mier, bloem, gras, tak en zand. 
 
De zevende ster 
Enthousiast vraagt Luna mama mee te gaan klimmen. Schrijf de getallen één tot en met twaalf op 
notitieblaadjes. Doe dat twee keer. Neem allebei een set kaartjes en leg ze in de volgorde van de 
getallenrij voor je. Leg ze in een verticale rij, zoals een ladder. Gooi om de beurt met twee 
dobbelstenen. Tel de ogen. Draai twee kaartjes om die de ogen op de dobbelsteen aangeven of tel de 
ogen bij elkaar op en draai één kaartje om. Ga zo verder. Wanneer je dobbelt en geen kaartjes om 
kunt draaien omdat je die getallen al omgedraaid hebt, gaat de beurt voorbij. Degene die het eerst 
alle kaartjes omgedraaid heeft, mag de ‘ladder’ op klimmen. 
Variatie: Speel het spel met zes kaartjes met daarop de getallen één tot en met zes en gooi met één 
dobbelsteen. 
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De achtste ster 
Luna en mama voelen zich zo groot als reuzen. Ze lopen stampend als reuzen verder. Stamp samen 
met je kind door de kamer. Bedenk daarna andere manieren om je als reus voort te bewegen, zoals 
sluipen, op je tenen lopen, hinkelen, huppelen en springen. 
Ga op het bed zitten en bedenk geluiden die je met je lichaam kunt maken, zoals klakken met je 
tong, in je handen wrijven, met je vingers knippen, blazen, fluiten enzovoorts. 
 
De negende ster 
De twee beren stampen terug naar het reuzenhuis, want zelfs reuzen moeten soms slapen. Teken een 
groot rechthoek op een vel papier. Dit is het bed. Bedenk samen woorden die met de b-klank 
beginnen en schrijf ze in het bed. Zorg ervoor dat het bed precies groot genoeg is voor alle woorden 
die jullie bedenken. 
 
De tiende ster 
Aan het einde van de dag, als de zon ondergaat, en Luna’s ogen dichtvallen… 
… is het tijd om het licht uit te doen. Pak een zaklamp of gebruik de lamp van je smartphone. 
Schijn kort op een voorwerp in de slaapkamer. Vraag je kind wat hij/zij zag. Daarna mag je kind 
schijnen en raad jij wat even in het licht stond. 
 
De elfde ster 
Het licht is uit. Luna heeft zich lekker in haar bed genesteld en droomt prachtige dromen. Wat zou 
ze dromen? Noem een categorie en laat je kind dingen bedenken die in deze categorie vallen. Daar 
droomt Luna over.  
Suggesties: 
– Luna droomt over dieren die ze wil knuffelen. 
– Luna droomt over een tafel vol lekkere hapjes. 
– Luna droomt over een onbewoond, zonnig eiland.  
– Luna droomt over een uitstapje naar de speelgoedwinkel.  
– Luna droomt over haar kist vol verkleedkleren.  
Alle sterren zijn omgedraaid. Wij wensen je… WELTERUSTEN! 
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