
   
   
    
    
     

Hoeveel sterren 

geef jij vandaag?
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Dagboek voor het slapengaan

Michal Janssen



vrolijk invulboek uit 

de kletsserie van Gezinnig

 is een bijzonder dagboek voor kind en ouder 

met leuke vragen en speelse opdrachten. Vul ’s avonds 

voor het slapengaan samen een pagina in. Door de 

concrete vragen vertellen kinderen spontaan wat ze 

meegemaakt hebben en hoe dat voelde. Kijk terug op 

de dag, geniet na van de leuke dingen, mopper op wat 

mis ging, kijk vooruit naar morgen, maak je hoofd leeg 

en ga lekker slapen!

SAMEN KLETSEN OVER de DAG

‘Weer zo’n leuk boekje van Gezinnig. Maak je 

hoofd leeg voor het slapengaan met dit 

originele dag- en nachtboek.’ – FLOW

Zeg het woord 
‘welterusten’ steeds 
anders: heel zacht 
– heel langzaam – 
zingend – als een 
robot – slaperig.

Op welk dier leek 
jij vandaan? 

Een stoere leeuw, 
een lief poesje, 

een slome slak of 
een gemene wesp?

Hoeveel 
sterren geef jij 

vandaag?
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ISBN 978-90-814779-7-0 

kletsen over vandaag, vooruitkijken naar morgen, ontspannen en lekker slapen

door Michal Janssen

slaap
dag- en nachtboek KKLLEETTSS!!

www.gezinnig.nl               door Michal Janssen

ISBN/EAN: 978-90-814779-7-0 

slaapklets!    dag- en nachtboek
door M

ichal Janssen

Met slaapklets! kun je:
 terugkijken op de dag
 vooruitkijken naar morgen
 mopperen op wat mis ging
 nagenieten van de leuke dingen
 nadenken over jezelf
 filosoferen
 je hoofd leegmaken
 ontspannen
 lekker slapen

‘Fijn boek voor op het nachtkastje.’ - Het Parool

‘Weer zo’n leuk boekje van Gezinnig. Maak je hoofd leeg voor het slapen gaan met dit originele dag- en nachtboek.’ - FLOW

‘Origineel en slim bedacht! De dag letterlijk van je afschrijven, -tekenen of -praten zodat je met een leeg hoofd, een schoon gemoed en een zacht hart in slaap kunt vallen.’ - J/M voor ouders

slaapklets! is een dag- en nachtboek voor kleine en grote mensen. 
Een boek met vragen en opdrachtjes. Vul voor het slapengaan een pagina in. 
Schrijf, kies, kruis aan, teken, ontspan, lach, lees. En klets!
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