
Waar gaat het prentenboek over?
Mama Beer brengt Sam naar bed. Maar Sam kan niet 
slapen, mama Beer is namelijk iets vergeten. Mama 
Beer gaat alles na: ‘We hebben een boek gelezen, een 
nestje gemaakt. Je hebt al je knuff els, warme melk ge-
had…, wat ben ik dan vergeten, Sam?’  Sam zegt niets. 
Hij wacht totdat Mama Beer bedenkt dat ze vergeten is 
hem een nachtkus te geven! 

Voor wie?
Dit prentenboek is geschikt voor kinderen vanaf drie 
jaar. Maar als je de tekst gemakkelijker maakt, is het 
boek ook geschikt voor jongere kinderen.
Kies een rustig plekje. Ga op een bank of op een groot 
kussen zitten. Zorg dat alle kinderen de prenten goed 
kunnen zien. 

Moeilijke woorden in het prentenboek
In de tekst komen een aantal moeilijke zinnen voor. 
Verander deze zinnen in eenvoudige taal. Dat kan bij-
voorbeeld zo:
• ‘Ze slaan geen enkel woord over’ wordt:  ‘Ze slaan geen enkel woord over’ wordt:  ‘Ze slaan geen enkel woord over’ ‘Ze lezen 

álle woorden in het boek’.
• ‘Mama Beer pakt de rode deken en trekt hem op tot 

onder Sams kin. Het andere eind slaat ze om zijn 
achterpoten heen’ wordt: achterpoten heen’ wordt: achterpoten heen’ ‘Mama Beer doet de de-
ken over Sam heen. Zo ligt hij lekker warm’.

Wat kun je doen met het prentenboek?
Vooraf
Laat de voorkant van het boek zien: Dit is Sam. En dat 
is zijn Mama. Sam moet gaan slapen. Maar hij wil niet 
slapen. Luister maar ...

Tijdens
• Zorg tijdens het voorlezen van de tekst voor veel va-

riatie in intonatie, mimiek en gebaar om de verschil-
lende woorden en begrippen aan de kinderen dui-
delijk te maken. Maak de lange zinnen eventueel 
wat eenvoudiger (zie ook onder het kopje ‘Moeilijke 
woorden in het prentenboek’). 

• Leg vooral de nadruk op de herhaling in het verhaal: 
‘Nu lekker slapen, Sam.’ ‘Nee hoor,’ zegt Sam. ‘Je 
bent nog iets vergeten.’ Ga steeds samen na wat 
Mama Beer al gedaan heeft, bijvoorbeeld: Mama 
Beer heeft een boek gelezen, al zijn knuff els ge-
haald, ...

• Laat de kinderen met Mama Beer meedenken en sti-
muleer zo de interactie, bijvoorbeeld: Wat is Mama 
Beer vergeten? Wat denk jij?

• Beperk de reacties van de kinderen zoveel mogelijk 
tot het verhaal, zodat het verhaalbegrip niet wordt 
verstoord.

Puk kiest ... een prentenboek!
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En nu lekker slapen, Sam!

Amy Hest & Anita Jeram

Lemniscaat



Na
Bekijk nog een keer samen de laatste prent: Ssst. Sam 
slaapt ... Doe dan met de kinderen een ontspannings-
oefening. Zorg dat de kinderen comfortabel op een 
matje of iets dergelijks kunnen liggen. Geef elk kind 
een lekker zacht (fl eece)dekentje en een paar zachte 
knuff els. Kunnen de kinderen het dekentje net zo om 
hun voeten heen slaan als Sam en daarna helemaal 
optrekken tot aan hun kin? Liggen de kinderen lekker? 
Wordt het helemaal stil?
Zijn we niets vergeten? Geef de kinderen allemaal een Zijn we niets vergeten? Geef de kinderen allemaal een Zijn we niets vergeten?
(nep)kus: Slaap lekker!
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Tip: Vergeet niet het prentenboek meerdere ma-
len voor te lezen. Jonge kinderen kunnen het ver-
haal niet vaak genoeg horen!

Tip: Dit prentenboek is een oude bekende voor de 
Puk & Ko-gebruikers (zie het thema ‘Knuff els’ in 
Puk & Ko). Breng variatie in het thema ‘Knuff els’ 
door bijvoorbeeld de knutseltip in deze nieuws-
brief bij de voorleesactiviteit te betrekken.
Uiteraard past het prentenboek ook goed bij het 
thema ‘Knuff els’ in de Uk & Puk-uitgave!

Tip: Het knutselidee in deze nieuwsbrief past 
goed bij het thema van het prentenboek. In deze 
knutselactiviteit knutselen de kinderen een lek-
ker warm bedje met een lekker zacht dekentje 
voor hun knuff el.

Tip: Het prentenboek is ook verkrijgbaar in een 
kartonnen versie. Daardoor is het boek ook ge-
schikt voor de allerjongsten. De bladzijden in het 
boek kunnen niet kapotscheuren. Houd het voor 
de allerjongsten eenvoudig. Misschien begrijpen 
ze het verhaal nog niet helemaal, maar dat is niet 
erg. Benoem op elke pagina in een paar korte zin-
netjes wat er gebeurt en leg het accent op de her-
haling in de tekst: …Lekker slapen, Sam. Sam wil 
niet slapen. Mama Beer is iets vergeten! …Wat is 
Mama Beer vergeten?


