Lezen in de zomervakantie
Het einde van het schooljaar komt in zicht. Wij vragen u om de geleende bibliotheekboeken
in de week van 25 juni in te leveren en we nodigen u uit om boeken te lenen om de
vakantieperiode te overbruggen. De zomervakantie lonkt…Heerlijk natuurlijk, maar vaak
lezen kinderen in de vakantie minder dan normaal. Uit onderzoek is
Met 15 minuten
gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een
lezen per dag wordt
terugval in leesontwikkeling hebben, doordat niet dagelijks meer
de woordenschat
geoefend wordt. Het gevolg is dat leerlingen bij de start van het nieuwe
uitgebreid
met 1000
schooljaar niet meer het niveau hebben dat ze voor de zomervakantie
woorden per jaar
hadden. Dit wordt de zomerdip genoemd. Het is dus belangrijk dat uw
per jaar!
kind ook in de vakantie blijft lezen.

Tips tegen een zomerdip:
1. De Vakantie Bieb-app Digitaal lezen op een tablet met de VakantieBieb-app. De app bevat
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een leuke selectie leesboeken. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl
Deze app is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.
De Luister Bieb-app Wist je dat de bibliotheek honderden luisterboeken heeft? Geniet in
de auto op vakantie of lekker in je achtertuin van de vele boeken die je gratis kunt
downloaden! Kijk voor meer informatie op www.bibliotheek.nl/luisterbieb
Stop vooral zelf niet met lezen! Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je
voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken (of gooi je e-reader vol) en ga
lezen. Wist je dat vooral het voorbeeld van vader zien lezen een positief effect heeft op
kinderen?
Kinderboeken mee! De meest voor de hand liggend tip is natuurlijk: neem leuke
kinderboeken mee in je koffer! Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf
boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen
lezen.
Op vakantie? Neem leuke spellen mee. Tijdens regenachtige dagen slaat de verveling
snel toe, maar ook als de zon schijnt zijn talige spelletjes een leuk tijdverdrijf, zoals scrabble
(junior) of Maan roos vis spelletjes voor de beginnende lezers..
Naar het museum Op je vakantiebestemming zijn vast een paar boeiende musea te vinden
waar jezelf nog nooit aan gedacht had.
Lezen is overal Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van
de dierentuin die je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een
informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, leesboeken en
kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.
Vertier op de achterbank Voor lange autoritten zijn niet alleen vakantieboeken superleuk
en leerzaam, maar ook een tablet is tegenwoordig populair op de achterbank. Een paar goede
apps erop en rijden maar! En zeker ook nummerbordtaalspelletjes of woordenslang met de
hele familie zijn leuk!

Veel leesplezier!

