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Voor onze eigen kinderen 

èn alle andere kinderen 

èn voor als je ooit kind bent geweest. 

 

 

 

 

Je bent helemaal goed 

zoals je bent! 
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He hoi!  
 
Leuk dat je mijn boek leest! Ik ben Ans Rozendal, 44 jaar en 
houd ontzettend van bokkepootjes! Bij ons huis is mijn praktijk 
‘Studio Sprankel’ waar ik hoog sensitieve kinderen en 
volwassenen begeleid (lees wie dat zijn achter in dit boek). 
Daarnaast schrijf ik veel en pruts ik wat in de bloementuin of 
moestuin. Met mijn man hebben we drie kinderen en wonen 
we in een heel klein dorpje in Zuid-Friesland, waar de reeën 
door de tuin lopen! 
 
Waarom: Dit boek heb ik oorspronkelijk, jaren geleden al, voor 
onze eigen kinderen geschreven. Ook onze kinderen kunnen 
wel eens niet goed in slaap komen. Daarom had ik allerlei 
activiteiten verzameld om met hen ’s avonds te doen. Toen zag 
het er nog een beetje anders uit: geprint, zonder deze 
schaaptekeningen en met een simpel touwtje aan elkaar 
gebonden. 
 
Hoe: Die activiteiten bedacht ik zelf of was ze tegen gekomen 
tijdens mijn studies en cursussen, bijvoorbeeld voor 
kinderyoga of toen ik opgeleid werd als leerkracht. Daarnaast 
ontdekt door het werken in mijn praktijk en door heel veel te 
lezen en zelf uit te proberen. 
 
Idee: Dit voorjaar dacht ik: ‘Er zijn veel meer kinderen die wel 
eens moeite hebben om lekker te gaan slapen! Ik ga kijken of ik 
het boek zo kan maken dat het ook bij jou op het nachtkastje 
kan liggen.’ 
Daarbij heb ik Debby van Soest gevraagd of ze tekeningen wil 
maken. En nu is het een echt boek, zonder touwtjes en met 
een kaft en zo ;-) 
 



 

Wat: Je kunt in dit boek activiteiten vinden die je helpen je lijf 
ontspannen, of juist je hoofd rustiger te maken. Met daarnaast 
nog een aantal andere fijne activiteiten en tips. 
 
Vooraf: Als je naar de inhoudsopgave gaat, kun je alvast 
bedenken wat jij vanavond wilt doen. Sommige activiteiten 
doe je namelijk al VOORDAT je in bed gaat liggen. Andere juist 
als je IN bed ligt. 
 
Kiezen: Ik raad je aan om iedere avond even te bedenken 
welke activiteit of activiteiten fijn zijn om deze keer te doen. 
De ene dag heb je namelijk andere dingen meegemaakt dan de 
andere dag. Is je hoofd drukker of juist je lijf. 
 
Herhalen: Soms is het even wennen en is het fijn een activiteit 
een paar avonden achter elkaar te doen. 
 
Foto’s: Ik vind het SUPERLEUK van je terug te horen wat je van 
dit boek vindt!  
Of helemaal tof: stuur een leuke foto! Van jou in actie of van 
iets wat je hebt geschreven of getekend. 
Dit kun je mailen naar ans@studiosprankel.info (vergeet niet je 
ouders toestemming te vragen!) 
 
Ik plaats deze foto dan MET JE VOORNAAM EN LEEFTIJD op de 
website www.doeikzo.nl. Daar kun je natuurlijk ook van 
anderen bekijken wat ze hebben ingestuurd! 
 
Vragen: Heb je nog een vraag of een tip? Kijk even achterin bij 
‘service van Studio Sprankel’ hoe ik je kan helpen. 
 
Hartelijke groet en alvast welterusten! 
 
Ans Rozendal Juni 2017, De Hoeve  



 

Activiteit 1 Ontpoppende vlinder 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Even je aandacht richten op maar één ding kan heel 
ontspannend werken. Je geeft je lichaam en hoofd tijd om 
tot rust te komen.  



 

Ontspannen door je aandacht te richten doe je zo: 
Neem een doekje dat handig uit elkaar gaat als je het 
eerst in elkaar gepropt hebt.  
 
Ga zitten in kleermakers zit. Met je rug recht. Stel je voor 
dat je hoofd vast zit aan een touwtje dat aan het plafond 
hangt. 
 
Je handen liggen in je schoot en daarin ligt het doekje. Ga 
met je beide handen het doekje helemaal in elkaar 
proppen, tot een dikke prop die helemaal in je handen 
past. 
 
Stel je voor dat het doekje een vlinder is die heel 
langzaam uit de ‘pop’ ontpopt. Je opent je handen heel 
rustig steeds een beetje meer.  
Ondertussen kijk je er naar. 
 
Als je handen helemaal open zijn, en het doekje helemaal 
uit elkaar, dan blijf je nog even rustig zitten.  
 
Herhaal eventueel met je ogen dicht. 
Ben je er aan toe om lekker te gaan slapen? 
 
Tip: een stukje plastic kan ook, bijvoorbeeld van een 
plastic zak. Nadeel is dat het ritselen kan afleiden.  



 

Activiteit 10 Voorlezen + supertruc van oma 

Annie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behalve mooie verhalen om bij weg te dromen, is 
voorlezen ook mooi en fijn om andere redenen. 
 
De arm van de voorlezer om je heen geeft een prettige 
druk. Die druk helpt om je in het ‘hier en nu’ te komen. 
Dit werkt ontspannend. 
 
Na het voorlezen doen jullie de supertruc van mijn oma! 
(Lees verder in het boek!!) 



 

Activiteit 12 Fijne geurtjes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vroeger (toen ik daar nog tijd voor had ;-) streek ik mijn 
lakens. Als ik dan in het schone bed stapte, voelde het net 
alsof ik in een hotel was! Strakke lakens, een heerlijk fris 
en schoon gevoel EN de heerlijke geur van het 
waspoeder: ik merkte dat ik extra ontspannen in bed 
stapte.  
Nog iedere keer als ik het bed verschoon, snuif ik die 
heerlijke geur op (ook al zijn de lakens nu niet gestreken).  



 

Geuren hebben vaak zonder dat je het direct merkt, veel 
invloed op hoe je je voelt. Ik haal met die geur dat gevoel 
op van ontspanning. 
Jij kunt ook iets met geur doen; een fijne geur toevoegen 
of juist vieze geurtjes weghalen.  
 
Fijne geurtjes op je slaapkamer doe je zo: 
* Vraag of je mag meebeslissen over de geur van het 
waspoeder.  
* Leg een zakje met kruiden bij je bed.  
* Zet even een oliebrandertje aan.  
* Steek een wierrookstokje aan. 
* Leg verse spullen uit de natuur op je kamer. 
 
Ontdek zelf welke geur fijn voor jou werkt. Bijvoorbeeld 
lavendel, kamille, rozen of dennengeur. Of iets anders 
waar jij ontspannen van wordt! 
 
Tip: ga overdag al een geur kiezen. Bij voorkeur in een 
ander ruimte. Als de ‘verkeerde’ geur in je slaapkamer 
hangt voordat je gaat slapen, is dat juist niet fijn! 
 
Tip: vind je het fijn het geurtje van je ouders te ruiken als 
je gaat slapen? Leg dan een gedragen kledingstuk bij je 
bed of spuit een heel klein beetje van het geurtje dat zij 
dragen in je kamer of op een doekje.  



 

Service praktijk Studio Sprankel 
De ‘Doe ik zo!-reeks’ is ontstaan vanuit mijn praktijk 
Studio Sprankel. Die naam kom je hier dan ook tegen. 

 Heb je meer schapen nodig om ‘mooie dromen’ 
op te schrijven of tekenen?  
Of 

 Heb je meer afdrukken nodig om ‘hoe was je dag’ 
op te verwerken? 

 Vul je e-mail in op de website www.doeikzo.nl en 
je ontvangt gratis extra via de mail. 

 

 De maangroet is best veel, of ingewikkeld met al 
die houdingen. Ook andere activiteiten zou je wel 
eens willen oefenen met mij. 

 Op de website bij agenda is te zien wanneer ik een 
workshop geef of een andere activiteit. Geef je op 
en oefen samen mee! 

 

 Heb je een vraag?  
 Mail ans@studiosprankel.info 

 

 Wil je graag persoonlijk advies of begeleiding? 
 Je kunt een Sprankelsessie in plannen (via skype) 

of een afspraak maken voor een consult op de 
praktijk. Kijk op de website voor mogelijkheden. 

 
  



 

Informatie praktijk Studio Sprankel 
Vanuit mijn praktijk nodig ik je uit (weer) te worden wie je 
bent! Toen je was geboren, was je namelijk helemaal 
precies goed.  
En dat ben je nog steeds!  
 
Als je opgroeit kan het zijn dat je wel eens denkt dat je 
niet goed genoeg bent. Niet mooi genoeg, niet sterk 
genoeg, of wat dan ook.  
Je denkt misschien ook dat je er niet bij hoort. En je gaat 
dan wel eens dingen doen, waar je eigenlijk niet helemaal 
achter staat. Het kan zelfs zijn dat je niet (meer) goed 
weet wat jij eigenlijk zelf wilt of leuk vindt!  
 
Dit geldt vaak voor hoog sensitieve kinderen, maar ook 
als je een hoog sensitieve volwassene bent. Want zij 
weten vaak nog niet goed hoe ze kunnen omgaan met 
hun sensitiviteit. 
 
Ik help je daarbij en nodig je uit (weer) te worden wie je 
bent.  
Weer te doen wat je eigenlijk wilt.  
Wat wèl helemaal bij jou past!  
 
Want als je je helemaal jezelf voelt, dan kun jij weer 
heerlijk sprankelen!  
 
Kinderen èn volwassenen; neem een kijkje op 
www.StudioSprankel.info 
om te kijken wat ik hierin 
voor jou kan betekenen.  

http://www.studiosprankel.info/


 

Doe ik zo!-reeks 
Dit boek is deel 1 uit de reeks ‘Doe ik zo!’. Op dit moment 
is er ook een deel 2 in de maak: ‘Minder prikkels, doe ik 
zo!’. Daarin staan ook 12 activiteiten, fijne tips én een 
heerlijke prikkelverwerkende thee. 
 
De activiteiten uit deel 2 doe je juist ’s ochtends. Of 
overdag voor, tijdens of na dat je veel indrukken hebt 
gekregen. 
 
Neem eens een kijkje op de website www.doeikzo.nl of er 
nog meer boeken in deze reeks in de maak zijn. Of voor 
andere producten die je verder kunnen helpen. 
 
Als je ouders dan hun e-mailadres achterlaten, zijn ze als 
eerste op de hoogte van de nieuwste plannen en 
kortingsacties: ans@studiosprankel.info. 
 

  



 

Dit boek ook bij je (klein)kind op het nachtkastje? 

 

Lekker slapen, doe ik zo! kost 14,99  

(inclusief BTW en verzendkosten) 

 

Voor 1 exemplaar; maak het totaalbedrag van 14,99 euro 

over naar bankrekeningnummer:  

NL 86 RABO 0139000380 t.n.v. 

A. Rozendal te De Hoeve  

(let op de nul na RABO en voor de 1) 

 

Vermeld hierbij je adres en jouw e-mail plus om welk 

boek het gaat. 

 

Voor meerdere exemplaren mail naar 

ans@studiosprankel.info 

www.StudioSprankel.info 

 

mailto:ans@studiosprankel.info

