
En nu lekker slapen, Sam!
Amy Hest en Anita Jeram

Verhaal en uitvoering

Beertje Sam wordt door zijn moeder naar bed gebracht. Net
als bij kleine kinderen hebben Sam en zijn mamma een bed-
ritueel, een vast patroon van dingen die horen bij het slapen
gaan. Ze leest zijn lievelingsboek, stopt zijn rode deken lek-
ker om hem heen, legt zijn knuffels bij hem neer en drinkt
samen met haar zoon een glaasje warme melk. Maar nóg is
Sam niet tevreden. Mamma is nog iets vergeten. Wat dan?
Natuurlijk, een nachtzoen! En daar kan Sam er niet genoeg
van krijgen. Nog eentje en nog eentje…
De mooie platen in dit prentenboek, uitgevoerd in warme
kleuren met dekkende acrylverf, sluiten goed aan bij de
knusse sfeer die het verhaal uitstraalt.
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Voorlezen: een verhaal met een extraatje 

Wie goed kijkt naar dit sfeervolle prentenboek, zal zich vast
afvragen waar het verhaal nu eigenlijk begint. Daar waar de
eerste tekstregels staan? ‘In het witte huis brengt mamma
Beer Sam naar bed.’ Dat zou een mooi begin zijn, maar op
de grote plaat daarvóór zie je Sam al voor het raam staan. En
op de titelpagina, die voorafgaat aan die grote plaat, zie je het
witte huis waar Sam woont midden tussen de andere huizen
aan de weg staan, in een donkere herfstachtige nacht. En op
de bladzijde dáárvoor, op de eerste plaat, vliegt een vogel tus-
sen de dwarrelende herfstblaadjes in de zwarte lucht.
Illustrator Anita Jeram laat de lezers van dit boek met haar
meekijken, terwijl ze via de vogel in de lucht ‘inzoomt’ op
het huis van Sam, langs de weg, en dan op het raam van

Sams kamertje. Ze vormen een extraatje, deze drie platen,
en ze zijn niet alleen om naar te kijken. Iedere voorlezer kan
ze benutten om het verhaal een mooi eigen begin te geven:
zorg dat de toehoorders – het boek is geschikt voor peuters
én kleuters -  goed mee kunnen kijken en vertel iets over de
wind die waait: ‘woe, woehoeoe’ (net als verderop in het
boek). Bij de titelplaat richt je de aandacht op het huis van
Sam, met het verlichte raampje op de bovenverdieping. Daar
woont Sam. En als de bladzijde wordt omgeslagen, zien alle
meekijkende kinderen meteen wie dat is, daar voor het raam:
Sam! Daarna geeft de tekst aan wat er gebeurt.
Ook na het laatste ‘Slaap lekker, Sam’ kan de lezer nog even
blijven dralen. Met het vosje op de weg kijkt hij mee naar
het huis van Sam. Daar is iets veranderd! (Blader samen even
terug naar de titelplaat.) Het verlichte raampje van Sams ka-
mer is donker, en beneden brandt het licht. Mamma Beer is
naar beneden gegaan. Wat zou ze er doen? 

   , 
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Bedritueel

Verhaal en platen leveren een heleboel stof tot praten. In een
kringgesprek, of thuis op de bank. Hoe gaat dat bij de kin-
deren zelf, als ze naar bed gaan? Iedereen heeft wel een ei-
gen bedritueel. Wat gebeurt er bij hen thuis? Een kus,
knuffelen, stoeien, voorlezen, een verhaaltje, een liedje? Laat
de kinderen zelf vertellen. Herhaal af en toe iets of moedig
ze aan door vragen te stellen. Zo oefenen ze op een speelse
manier hun taalbeheersing en vergroten ze hun woorden-

schat. Sluit het (kring)gesprek af met een slaapliedje, bij-
voorbeeld eentje van héél lang geleden dat wonderwel bij
het verhaal van Sam past:

Kindje jij moet slapen gaan
Buiten waait de wind
En de lampjes zijn al aan
Slaap nu zoet mijn kind
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Huis met verlichte raampjes

Kinderen die al die verlichte raampjes spannend vinden,
kunnen zelf aan de slag met een kartonnen schoenendoos,
wasco of viltstiften en gekleurd doorschijnend papier. Teken
op de onder- en zijkanten van de doos een mooi huis, met
een deur en veel ramen. Laat de zijkant die de basis van het
huis vormt leeg. De kinderen kunnen het huis naar believen
kleuren en van eigen details voorzien. Maak er eventueel een
schuin dak op of een ‘geveltje’, net als van een grachtenhuis.
Als dat klaar is, snijdt een volwassene met een stanleymes
voorzichtig alle raampjes aan de boven- en onderkant in, en
éénmaal van boven naar beneden, zodat er twee helften ont-
staan die opengeklapt kunnen worden. Plak samen met de
kinderen achter ieder open raampje een stukje doorschijnend
geel of oranje papier. Doorzichtig folie om boeken te kaften,
te koop bij de kantoorboekhandel, kan ook goed dienst
doen. Het is leverbaar in diverse kleuren. Zet het huis recht-
op (op de lege basiskant), met de open kant naar achteren en
plaats er een lichtje of lamp achter. 
In een groep kunnen er meerdere huizen
gemaakt worden. Zet ze op een rijtje op
een plank en gebruik een snoer kerst-
boomlichtjes om alle huisdozen te
verlichten. Gebruik van verschillende
kleurtjes doorschijnend papier voor
de raampjes geeft dan het mooiste ef-
fect.

Meer mogelijkheden

De eenvoudige, gestileerde vormen van dieren en voorwer-
pen in het boek nodigen uit om na te maken. Er zitten bij-
voorbeeld muisjes in het boek. Zoek eerst samen waar ze te
vinden zijn en ga dan aan de slag. Stempelen, tekenen, of
muisjes van klei maken. Je hebt er al snel een heleboel! Ook
de her en der ronddwarrelende herfstblaadjes bieden inspira-
tie: tekenen, kleuren, knippen en dan ophangen.  Of pak het
Seizoenboekje Natte voeten erbij (zie bladzijde 51 in dit
boek).
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