Bestrijd de zomerdip met de bibliotheek!
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die niet lezen in de vakantie, na de zomervakantie een
leesachterstand hebben opgelopen tot wel 2 maanden. Dat is 20% van een schooljaar! Hieronder een
aantal tips om dit te voorkomen:
Tip 1: Natuurlijk kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke
kinderboeken mee in de vakantiekoffer! Denk daarbij ook eens
aan:
Samenleesboeken: Een boek met twee leesniveaus, één voor uw
kind en één voor u. Om de beurt een stukje lezen maakt lezen
nog leuker!
Toneelleesboeken: Toneellezen biedt een andere vorm van
samenlezen. Twee lezers (of meer!) nemen de rol van een
personage op zich en lezen de teksten hardop voor. De lezers
voeren eigenlijk samen een toneelstukje op, maar dan zonder
podium. Leuk voor op vakantie!
Meegroeiboeken: Meegroeiboeken zijn dikke boeken voor beginnende lezers. De verhalen lopen
langzaam op in moeilijkheidsgraad, van AVI Start tot en met M4. Leuk dus om lekker door te lezen en
ongemerkt de geleerde leesstappen te herhalen.

Tip 2: Boek ouderwets? Je kunt ook een e-book lezen!
Probeer de VakantieBieb-app maar eens. Daar staan ook leuke
kinderboeken bij. Je kiest een aantal e-books, die in een virtuele
boekenkast komen te staan. Een internetverbinding voor het lezen
van deze e-books is na het downloaden niet meer nodig.
De VakantieBieb is ‘open’ van 1 juli t/m 31 augustus. Kijk op
www.vakantiebieb.nl.

Tip 3: Leuke spellen op vakantie!
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de
verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk
tijdverdrijf. Vooral taalspelletjes zoals scrabble (junior), woordkwartet
of woordpuzzels. Ook zijn er leuke vakantiedoeboeken te verkrijgen
waar je taal en lezen spelenderwijs mee kan oefenen. Zo heeft
Dummie de Mummie net als vele andere boekenhelden bijvoorbeeld
zijn eigen vakantiedoeboek!
Kijk hier voor een overzicht van vakantiedoeboeken.

Tip 4: Lezen kan 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. Maak gebruik van
de Leesbingo, een gratis kleurplaat die lezen op een leuke
manier stimuleert: laat kinderen een plaatje kleuren als ze 10
minuten gelezen hebben. Kaart vol? Dan volgt natuurlijk een
beloning. Bedenk samen wat de beloning zal zijn.
‘Boekenboekje’ van Hoorn: boekrecensies naar aanleiding van de leeskilometerwedstrijd
Wist u dat in de maand april 1012 kinderen meegedaan aan onze
leeskilometer wedstrijd? Samen hebben zij 8380 km. gelezen,
een gemiddelde van 8,28 km. per lezer. 1 km was 100 bladzijden,
dus dat is nogal wat! Ook maakten zij van hun favoriete boek een
recensie, inclusief tekening. Een verzameling van deze juweeltjes
is vanaf 4 juli terug te vinden in een boek in onze
bibliotheekvestigingen, of bekijk het online. Een boek boordevol
nieuwe leestips voor in de vakantie!

