
Ssst, oogjes toe…
Ssst, oogjes toe…  
Sterretjes fonkelen.
De zon verdwijnt.
Slaap maar lekker…
… terwijl het maantje schijnt.

Dit kleurige welterusten-knisperboekje laat zich heerlijk voelen en ontdekken.  
Baby’s kunnen het gemakkelijk hanteren. Door de contrasten in kleurgebruik en dik 
omlijnde figuren zullen ze er enthousiast naar grijpen en verrast worden door het 
knisperende geluid. Dat nodigt uit tot lekker friemelen en onderzoeken. Als extra 

is er ook nog een lekker zacht dekentje als een flapje over het bed van Langoor. Die gaat lekker slapen, 
terwijl de maan naar binnen schijnt, zoals te zien is op de achterkant van het boekje. 

Ontdekken
Geef het kindje de kans het boekje te ontdekken en laat het zelf lekker ritselen en kraken. Het geluid 
maakt het interessant en de baby zal er best een tijdje zoet mee zijn. Ook de zwarte ronde oogjes op het 
witte snuitje van konijn Langoor houden de aandacht vast. Let op naar welk plaatje de meeste aandacht 
uitgaat en vertel daar iets bij. De enkele regels tekst geven steun bij het vertellen bij de plaatjes. Of zing 
een toepasselijk liedje als ‘Slaap kindje slaap’. De baby luistert graag naar de klank van je stem.

Een speelgoedknuffel erbij
Pak er een speelgoedkonijn bij en speel het verhaaltje na. O, wat is het konijntje moe. Laat het samen  
met het kindje naar de sterren in het boekje kijken, naar de zon die achter de wolken verdwijnt, benoem  
de drie voorwerpen op de laatste bladzijde en dek samen konijntje Langoor in het boekje toe met het 
‘echte’ dekentje. Dan wordt het speelgoedkonijn in bed gestopt, gezellig bij de baby of onder een doek. 

Benoemen en tellen
Een lampje, slofjes, een beer, een boek: in het boekje vallen allemaal herkenbare voorwerpen te ontdekken 
uit de omgeving van het kind. Wijs aan en benoem. Iets oudere kinderen kun je zelf laten benoemen.  
Op de rechter pagina’s staan steeds drie afbeeldingen, zodat er herhaaldelijk tot drie geteld kan worden. 
Ook kun je samen de kleuren benoemen.

Zoekspelletje
Langoor ligt lekker in zijn bedje. Laat het kindje onder het dekentje kijken. Ja, daar zijn zijn voetjes.  
Kiekeboe! Dekentje terug: waar zijn zijn voetjes nou? En waar zijn jouw voetjes? Stop ze maar onder 
jouw dekentje (of gebruik een doek). Trek de deken over je hoofd: waar ben ik nou? Ik ga je voetjes pakken!  
Zo hebben jullie samen plezier!
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