
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Lezen is belangrijk. Want als je goed kunt lezen, dan kun je de hele wereld aan! Als je kind ook tijdens de 

zomervakantie leest, dan blijft het lezen op niveau. Je kind heeft dan geen leesachterstand in de volgende klas.  

Hoe hou je je kind aan het lezen in de zomervakantie? Met de Zomer-Lees-Challenge! Hierop houd je samen bij 

welke boeken er in de vakantie (voor)gelezen zijn. Op de bingo-kaart staan leuke leesopdrachten die je kind in 

de vakantie kan doen. 

Tips! 

 Lees voor! Ook als je kind al zelf kan lezen. Samen lezen zorgt voor nog meer leesplezier. 

 Als je voorleest of samen leest, doe dat bij voorkeur op een vast tijdstip. 

 Kies samen boeken uit voor het lezen in de vakantie.  

 Praat met je kind over boeken: Is het boek mooi, leuk, spannend? Wat vind je leuk in het verhaal? 

Lees eens een stukje voor. 

 Groep 3 en 4: Kinderen leren lezen door woorden en zinnen hardop te lezen. Je kunt je kind hierbij 

helpen. Verbeter niet meteen de fouten die je kind maakt. Wacht tot je kind dat zelf merkt. Help je 

kind door aan te geven welk woord niet goed werd uitgesproken. En geef een compliment als het kind 

het woord goed uitspreekt. Verbeter het woord als het niet goed uitgesproken werd en lees samen de 

zin opnieuw. 

Waar vind je leuke boeken? 

 Bij Bibliotheek Meerssen.  

 Via de online Bibliotheek-app. Download gratis via de App Store of Google Play of kijk op 

www.jeugdbibliotheek.nl (ook voor boekentips). 

 In je eigen boekenkast of in een minibieb bij jou in de buurt. 

De bibliotheek helpt je graag met het uitzoeken van boeken voor jouw kind. 

Word gratis lid van de bibliotheek! 

Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de Bibliotheek. Je betaalt ook geen inschrijfkosten.  

Bestel nu een gratis Zomerleestas (voor leden)! En kom in de zomervakantie ook een keertje luisteren naar het 

voorlezen buiten elke woensdag om 14.30 uur met BieBie on Tour.  

Voor info kijk op www.bibliotheekmeerssen.nl of onze Facebookpagina #bibliotheekmeerssen. 

Fijne vakantie!  

 

http://www.jeugdbibliotheek.nl/
http://www.bibliotheekmeerssen.nl/

