lezen
Yes, het is bijna zomervakantie! Tijd om even lekker bij te komen
van al het harde werken op school. Toch hopen we dat jullie ons
niet helemaal vergeten deze vakantie, want er is één ding héél
belangrijk: stop niet met lezen!
Waarom? Tijdens het schooljaar besteden we veel aandacht aan lezen, zodat de
kinderen groeien in niveau. Tijdens de vakantie ‘vergeten’ kinderen vaak te lezen,
dit noemen we ook wel: de zomerdip. Door niet te lezen in de vakantie, kunnen
kinderen zelfs één of twee leesniveaus terugvallen. Dat willen we natuurlijk
voorkomen. Daarom staan er in deze brief een aantal leuke tips om ook in de
vakantie lekker te kunnen lezen.

1. Elk boek is goed
Kies boeken die je kind leuk vindt om te lezen. Stripboeken en vakantieboeken
mogen ook gelezen worden. Het gaat er om dat je kind leest!

2. Boekenseries
Wanneer je begint aan het lezen van een boekenserie, raak je benieuwd naar de
rest van het verhaal. Door een serie te kiezen die je kind leuk vindt, blijft het
gemotiveerd om door te lezen.

3. Lees voor
Voorlezen vergroot de woordenschat van je kind, en dit maakt lezen weer wat
makkelijker. Daarnaast is het ook fijn om voorgelezen te worden.

4. Bibliotheek ‘vakantie-app’
De bibliotheek heeft een app die door kinderen gratis gebruikt kan worden in de
zomervakantie. Zo heb je op vakantie, een hele ‘stapel’ boeken om uit te kiezen.

5. Lezen is overal!
Denk aan het foldertje van de dierentuin, de borden langs de weg, de menukaart
in het restaurant etc. Benut deze mogelijkheden.

6. Kies een vast moment op de dag
Maak er een routine van. Vaak werkt vlak voor het slapen gaan niet, omdat
kinderen dan moe zijn en geen zin meer hebben.

7. Spreek een beloning af
Bijvoorbeeld: Als je leest krijg je een sticker en bij 10 stickers gaan we een ijsje eten
(of krijg je een cadeautje, gaan we iets leuks doen, etc.).

8. Maak er een spelletje van
Gebruik bijvoorbeeld de leesbingo die je bij deze brief gekregen hebt, of schrijf je
in op de site van Zwijsen voor de leesluikjes. Elke vakantiedag mogen de kinderen
dan een luikje open maken met een leesactiviteit.

9. Speel leesspelletjes
Tijdens de regenachtige dagen is er vast tijd voor een spelletje. Kies een kwartet
waarbij gelezen moet worden, scrabble (junior), Maan Roos Vis spelletjes, etc.

10. Schrijven!
Veel kinderen vinden het leuk om verhalen te schrijven. Leuk om iets over de
vakantie, een uitje of de BBQ te schrijven. Op die manier zijn kinderen ook
creatief met woorden en lezen bezig.

11. Geef het goede voorbeeld
Lees tegelijkertijd met je kind. Zak onderuit in een lekkere stoel en lees een goed
boek. Er zijn ook mooie samenleesboeken voor jou en je kind. Je leest dan om de
beurt een zin of een bladzijde. Goed voorbeeld doet volgen!

12. Maak het niet te schools
Het is vakantie, dus maak het niet te schools en heb vooral plezier met elkaar!

Fijne vakantie!
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