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Agenda 
25 januari Nationale voorleesdag 

 

 

 

 

Beste ouders, 
Het leerplein heeft een onderzoek naar slaapgewoontes gedaan. Dat hebben we gedaan 

omdat slapen erg belangrijk is vooral in deze tijd van het jaar. (Carmen, groep 8) Waar-

om hebben we dit onderzoek gedaan? 
Wij hebben dit onderzoek gedaan omdat slapen heel belangrijk is en wij benieuwd wa-

ren hoe de meeste mensen slapen. (Femke, groep 7) 
Het is fijn als je een warme deken hebt als het koud is, maar hoe zit dat bij andere? Daar 

hebben wij onderzoek naar gedaan bij andere mensen uit de school. En daardoor kregen 

we bijzondere uitkomsten op deze vragen: slaap je met een zacht kussen, lees je voor 

het slapen, zet je de wekker, ben je moe als je gaat slapen en slaap je met een lampje. 

(Mats, groep 7) 

Hoe hebben we het gedaan? 
We hebben in groepjes van 2 of 3 vragen bedacht over hoe kinderen slapen. Die vragen 

hebben we gesteld aan kinderen uit de klassen. Uit die vragen zijn antwoorden gekomen 

en met die antwoorden hebben we conclusies getrokken. (Isa Wassink, groep 7) 
Wij hebben groep 6 geïnterviewd door bijvoorbeeld te vragen: Kom je moeilijk in slaap? 

Ja steek je vinger op. En vervolgens gingen we tellen hoeveel vingers in de lucht waren. 

Conclusie 1: Er slapen best veel met een knuffel. 

Conclusie 2: Er slapen best veel met een zacht kussen. 

Conclusie 3: De meerderheid slaapt niet met twee dekens. 

Conclusie 4: De meeste mensen dromen. 

Conclusie 5: De meeste mensen lezen voordat ze gaan slapen. (Dieke, groep 6) 

 

(Uit de onderzoeksverslagen van de kinderen zijn stukjes gebruikt voor dit artikel. De 

hele verslagen zijn toegevoegd in de bijlage, er is geen spellingscorrectie op toegepast) 

 

 

 

Op woensdag 25 januari doen wij mee aan de Nationale Voorleesdag. We krijgen twee 

echte kinderboekenschrijvers op bezoek, Mieke van Hooft en Fred Diks. Zij komen 

workshops verzorgen over hun boeken, over het schrijven van boeken en over gedich-

ten en verhalen. 
We beginnen de dag met een voorleesontbijt. Dat betekent dat er een gezellig ontbijt 

klaar staat als de kinderen op school komen en dat tijdens dat ontbijt voorgelezen 

wordt uit de boeken van onze gastschrijvers. Wij zorgen voor ontbijt en leesboeken, 

maar … 

Wie wil er komen voorlezen? 
We zoeken voor die dag ouders of grootouders die willen komen voorlezen tijdens het 

ontbijt, van 8.30 tot 9.00 uur. Stuur een berichtje naar S.jansen@skbg.nl.  

Nationale voorleesdag 

Slaaponderzoek leerplein 

mailto:S.jansen@skbg.nl
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De volgende nieuwsbrief komt uit op 23 januari 2023 

Jarigen 

10 januari Linde Gr. 6 

11 januari Babet Gr. 6 

11 januari Luke Gr. 1-2B 

12 januari Lynn Gr. 8 

12 januari Floor Gr. 8 

13 januari Jip Gr. 3 

13 januari Morris Gr. 1-2A 

14 januari Jinthe Gr. 1-2B 

16 januari Sam Gr. 1-2A 

17 januari Rob-Roy Gr. 7 

21 januari Lynn Gr. 3 

23 januari Fay Gr. 6 

Team Willibrordus 



Slaaponderzoek Leer-

plein van Lola (groep 6) 

Wij van leerplein groep 6,7,8 hebben een slaaponderzoek gedaan omdat het belangrijk is om te slapen. 

Wij hebben in groepjes gewerkt om kinderen te interviewe. Dat bestaat uit 5 verschillende vragen. 

Nadat we de vragen hebben afgenomen. Hebben we conclusies getrokken. Dit zijn een paar conclusies. 

Veel mensen slapen met een knuffel. 

De meeste mensen slapen met een deken. 

De meeste mensen slapen met een pyjama. 

Ook veel mensen lezen voor het slapengaan. 

 

Leerplein van Thijs (groep 6) 
Wij zijn van het leerplein en wij hebben een slaaponderzoek gedaan. Wij hebben vragen gestelt aan kinderen en de 

antwoorden op een blaadje geschreven. 

We hebben bij elk antwoord een streepje bij ja of nee. 

 

Van Sophia (groep 6) 

Beste ouders, 

Wij zijn van het leerplein. Wij hebben onderzoek gedaan over slapen. Slapen is heel belangrijk. 
Wij hebben vijf vragen bedacht per twee kinderen. Toen hebben we alle vragen gesteld aan kinderen op school 

maar ook ouders of opa’s en oma’s. Dan moet wie zegt er ja of nee en dan steken ze hun hand op dat turf je of op 

een andere manier. Dat doe je bij ja of nee. En als je dat opschrijft dan kunnen er best veel verschillen in zitten 

maar dat hoeft niet. 

Er zijn ook wat conclusies dit zijn er wat: 
Conclusie 1: De meeste slapen niet met hun hoofd onder het kussen. Conclusie 2: Veel mensen slapen met een 

pyjama aan. 

 

Slaaponderzoek van Esmee (groep 6) 
Hallo, wij zijn van het leerplein en wij doen een onderzoek naar slaap. Wij hebben kinderen geinterviewt. Met vijf 

vragen. Dat hebben we gedaan in tweetallen. Het was best verschillend. 
Zoals ik al zei hebben we het in 2 tallen gedaan. Zo hebben we het gedaan: We hebben een maatje gezocht. En 

daarna hebben we vragen bedagt. We hadden een week voor het interview. We hadden het met ze alle besproken. 

Dat is best fijn. 
De conclusies: er werd veel ja gezegd op de vraag wie slaapt er met knuffels? 2. Er was veel verschil tussen met 

licht aan slapen. 3. Er zeiden veel nee op de vraag slaap je met 2 dekens. Dit was mijn stuk doei. 

 

Slaaponderzoek leerplein 2022 van Sven (groep 6) 
Wij zijn van groep 6,7 en 8 van het leerplein. Wij hebben een slaaponderzoek gedaan. Om te weten wat de slaap-

gewoontes van anderen zijn. We werkte in groepjes van 2 en één van 3. 
We hebben vragen gesteld als: Slaap je met een lichtje aan? En in mijn groepje (Sven, Thijs en Mats) hebben we 

deze vragen gesteld: Slaap je met een zacht kussen? 

 

Slaaponderzoek leerplein van Isa van Puffelen (groep 6) 
Hallo wij zijn van het leerplein en wij hebben onderzoek gedaan naar slapen. Wij hebben gezien dat er best wel 

verschil zit tussen de onderzoeksvragen. Wij hebben mensen geinterviewt en de één zei ja en de ander nee. We 

hebben dit gedaan in tweetallen. 
We hebben dit onderzoek gedaan door samenwerken en bij elkaar te zitten. We bespreken de dingen samen. We 

hebben ook al een onderzoek gedaan naar henri matisse. 
Slapen met knuffels werd veel ja gezegt. Slapen met licht aan was best wel verschil de meeste zeiden ja en 6 nee. 

Slaap je met twee dekens. De meeste mensen zeiden nee. Slaap je met een pyjama zeiden de meeste ja. 

 

Van Dieke (groep 6) 

Beste ouders/verzorgers, 
Wij zijn van het leerplein en we hebben een slaaponderzoek gedaan. We hebben onderzocht hoe mensen slapen. 

Wij hebben groep 6 geïnterviewd. Wij hebben groep 6 geïnterviewd door bijvoorbeeld te vragen: Kom je moeilijk 

Bijlage: slaaponderzoek leerplein 



 

 
In slaap.? Ja steek je vinger op. En vervolgens gingen we tellen hoeveel vingers in de lucht waren. En vervolgens gingen we 

tellen hoeveel vingers in de lucht waren. 

Conclusie 1: Er slapen best veel met een knuffel. 

Conclusie 2: Er slapen best veel met een zacht kussen. 

Conclusie 3: De meerderheid slaapt niet met twee dekens. 
Conclusie 4: De meeste mensen dromen. 

Conclusie 5: De meeste mensen lezen voordat ze gaan slapen. 

 

Van Mats (groep 7) 
Beste ouders wij hebben een slaaponderzoek gedaan met leerplein, wij hebben het gedaan omdat het nu kouder wordt 

en het slapen nu weer fijner wordt. 
Het is fijn als je een warme deken hebt als het koud is, maar hoe zit dat bij andere? Daar hebben wij onderzoek naar ge-

daan bij andere mensen uit de school. En daardoor kregen we bijzondere uitkomsten op deze vragen: slaap je met een 

zacht kussen, lees je voor het slapen, zet je de wekker, ben je moe als je gaat slapen en slaap je met een lampje. 
En dan zijn dit de antwoorden op de vragen. Op de vraag slaap je met een zacht kussen zij de meerderheid ja en bij de 

tweede vraag zeiden 17 mensen ja en 14 nee bijna gelijk dus en bij de derde vraag was er wel een heel groot verschil daar 

zij de meerderheid nee en bij de vierde vraag zei de meerderheid ook nee en bij de vijfde vraag was het bijna geleik maar 

er waren 3 bij nee. 

 

Slaaponderzoek van Isa Wassink (groep 7) 

Wie zijn we en wat hebben we gedaan? 
Wij van het leerplein hebben een slaaponderzoek gedaan. We hebben kinderen geïnterviewd. We hebben vragen gesteld 

en de kinderen die we hebben geïnterviewd mochten alleen met ja of nee antwoorden. 

Hoe hebben we het gedaan? 
We hebben in groepjes van 2 of 3 vragen bedacht over hoe kinderen slapen. Die vragen hebben we gesteld aan kinderen 

uit de klassen. Uit die vragen zijn antwoorden gekomen en met die antwoorden hebben we conclusies getrokken. 

De conclusies. 

De conclusies zijn: 
Negen van de vijftien slapen met een knuffel. 

Achtentwintig van de dertig mensen slapen met een deken over hun heen. 

Achtien van de dertig mensen slapen met een pyjama. 

 

Slaaponderzoek van Femke (groep 7) 

Wie zijn we en wat hebben we gedaan? 
Beste ouders. Wij het leerplein van groep 6,7 en 8 hebben onderzoek gedaan naar hoe kinderen slapen. Dat hebben we 

gedaan met een interview. De mensen/kinderen mochten alleen antwoorden met ja of nee. 

Waarom hebben we dit onderzoek gedaan? 

Wij hebben dit onderzoek gedaan omdat slapen heel belangrijk is en wij benieuwd waren hoe de meeste mensen slapen. 

Hoe hebben wij het onderzoek gedaan? 
Wij moesten in maatjes gaan onderzoeken hoe mensen/kinderen slapen. Dat hebben we gedaan met een interview. Wij 

moesten een doelgroep kiezen, en vijf vragen bedenken. Ook moesten we afspraken maken en kiezen hoeveel mensen/

kinderen we wouden interviewen. Wij moesten op school of in onze vrije tijd interviewen. Uit de antwoorden moesten 

we conclusies trekken. 

Conclusies: 
Er slapen veel kinderen met een knuffel. 

De meeste mensen/kinderen slapen met een pyjama. 

Bijna niemand slaapt met twee dekens. 

 

Slaapgewoontes van Carmen (groep 8) 

Beste ouders, 
Het leerplein heeft een onderzoek naar slaapgewoontes gedaan. Dat hebben we gedaan omdat slapen erg belangrijk is 

vooral in deze tijd van het jaar. 
Wij hebben dit gedaan door in groepjes een interview af te nemen. We hebben vragen aan verschillende doelgroepen 

gesteld. Het interview bestaat uit vijf zelf bedachte vragen. Ook zijn de vragen gesloten. 
Na het afnemen van de interviews hebben we samen een aantal conclusies getrokken, zoals dat veel kinderen met een 

knuffel slapen. En dat de meeste kinderen niet met hun hoofd onder hun kussen slapen. Ook hebben we ontdekt dat veel 

kinderen met een pyjama slapen. 

 


