
                                                  Tips
                                           
                                   Laat je kind het boek kiezen. 
                             Laat het kind het liefst hardop lezen.
                      Lees om de beurt een stukje. 
               Praat over het boek dat je kind heeft gelezen .
           Laat je kind zien dat lezen leuk en ontspannend is. 
      Pak dus lekker zelf je favoriete boeken in 
        (of gooi je e-reader vol) en ga lekker lezen.
 Laat je kind ook eens iets anders dan gewone boeken lezen. 
Het kan ook een folder zijn van bijvoorbeeld een pretpark,  
 of een recept.
      Lees moeilijke woorden samen.
                Geef je kind complimentjes! 

    

Door in de zomervakantie regelmatig samen met je kind te lezen voorkom je de zomerdip. 
Liefst iedere dag een minuut of tien. Hieronder vind je een aantal tips.

  

                      Wat je beter 
                  niet kunt doen! 
                
                 

Kies niet te moeilijke boeken.
                 Maak het niet te schools, het is 
                  ten slotte wel vakantie.
                  Geef je kind zelf de gelegenheid 
                      om een fout te herstellen.
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Daarnaast wordt lezen in de zomervakantie nu extra gemakkelijk gemaakt! Kinderen kunnen boeken van de 
Bibliotheek op School langer lenen en ze kunnen gratis gebruik maken van de Vakantiebieb-app!
 

De VakantieBieb-app
Lezen in de zomervakantie kan ook digitaal, met de gratis VakantieBieb-app van de Bibliotheek. 
De app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en voor iedereen gratis te downloaden. 
De VakantieBieb is geopend van 1 juli tot en met 31 augustus 2018.  Zo kunnen e-books gelezen worden op 
een tablet of smartphone. 
Probeer het eens uit! De VakantieBieb-app is beschikbaar in een Android en een iPhone/iPad-versie, 
via Google Play en de App Store of ga naar www.vakantiebieb.nl. 

 
Bijna vakantie! Lekker uitrusten, spelen, zwemmen en lezen? 
Kinderen lezen in de vakantie minder dan normaal. En dat is jammer.
Uit onderzoek blijkt juist dat het belangrijk is om ook in de zomervakantie te blijven lezen. 
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen kunnen maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus 
terug vallen in hun leesontwikkeling. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor je kind. 


