Aan de ouders/verzorgers van: ________________________________________

VAKANTIELEZEN!
Onze school doet mee aan het zomerleesproject
'Duik met een boek de zomer in!’
De zomervakantie, tijd van zon, ontspanning en zeeën van vrije tijd. Misschien wel
tijd om eens lekker te lezen. Het leesproject ‘Duik met een boek de zomer in!’ maakt
het lezen tijdens de vakantie extra leuk.
Het project heeft als doel dat kinderen tijdens de zomervakantie blijven lezen. Dat
houdt het leesniveau, waar de leerlingen tijdens het schooljaar hard aan werken, op
peil. Daarom is het belangrijk dat uw zoon of dochter blijft lezen.
Vóór de vakantie… krijgt uw zoon of dochter op school een deelnemersboekje.
Daarin vult uw kind een paar persoonlijke vragen in over wat voor soort lezer hij of zij
is. Samen met de leerkracht wordt een schatting gemaakt hoeveel boeken uw kind
kan lezen in de vakantie. De hoeveelheid boeken is niet belangrijk, meedoen wel!
Kinderen van groep 1 en 2 kunnen ook meedoen, zij kunnen voorgelezen worden.
Tijdens de vakantie… gaat uw zoon of dochter naar de Bibliotheek Veldhoven.
Leuke boeken vinden is niet altijd gemakkelijk. In de bibliotheek is een ruime keuze
aanwezig en de medewerkers kunnen bij het uitkiezen een handje helpen of tips
geven. Voor het terugbrengen van het boek schrijft uw kind in het deelnemersboekje
wat hij of zij er van vindt, een tekening maken mag ook. In de Bibliotheek Veldhoven
wordt vanaf de 1e week van de zomervakantie (17/7) t/m de zaterdag van de 1e
schoolweek (2/9) elk gelezen boek beloond met een leuke sticker en misschien wordt
er een bonusvraag gesteld.
Wat kunt u doen? Het is van groot belang dat u het lezen thuis stimuleert. U kunt
samen praten over het verhaal van het boek en vragen wat uw
Met een kwartier
kind leuk, spannend, mooi of moeilijk vindt. Samen lezen
lezen per dag
stimuleert en u kunt ook af en toe een stukje voorlezen. Duik
wordt de
met een boek de zomer in! is beslist geen wedstrijd. Het gaat
woordenschat
erom dat uw kind met plezier leest.
uitgebreid met
1000 woorden
per jaar!

VakantieBieb app
Of u nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de VakantieBieb-app
vindt u een leuk en gratis leespakket voor het hele gezin. Naast jeugdboeken zijn
vanaf 1 juli ook boeken voor volwassenen in de app te vinden. De VakantieBieb is
gratis te downloaden op tablet of mobiel. Meer info: www.vakantiebieb.nl

We wensen u een fijne zomervakantie en veel leesplezier!

