Beste ouders en verzorgers,
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Afgelopen schooljaar hebben de leerlingen hard gewerkt om vorderingen te maken in het leesproces.
We hebben met een groot deel van het SO gewerkt met een nieuwe methode. Lezen moet je doen
van Trijntje de wit.
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen een terugval krijgen
in hun leesniveau. Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd.
Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar vast te houden en te
voorkomen dat deze terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis regelmatig te blijven lezen:
zomerlezen noemen wij dat.
Daarom krijgen veel leerlingen van het SO de blauwe leesmap mee naar huis. Deze is gevuld met
picto’s of teksten die de leerlingen in de zomer kunnen gaan lezen.
Hieronder staan 5 zomer-leestips:
Tip 1: Ga zelf lekker 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 in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent, of waar u ook maar bent, zitten lezen.
Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee.
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de
zon schijnt zijn spelletjes een leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior) zijn
ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen.
Tip 3: Kinderboeken en leesmap mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken en de leesmap mee in de
vakantiekoffer! Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken
uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen.
Tip 4: Lezen is overal
Denk aan letters of woorden zoeken in de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes
van de dierentuin die je wilt 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, lees-doeboeken en kindertijdschriften zijn leuk én zinvol om te lezen.
Tip 5: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn bijvoorbeeld vakantie-doeboeken superleuk en leerzaam. Rijden maar!
Kan uw kind of pupil nog niet lezen? Lees dan voor. Hierdoor wordt de woordenschat uitgebreid.
Voorlezen is niet alleen leuk voor de jongere kinderen, er zijn ook genoeg leuke en spannende

boeken voor oudere kinderen die voorgelezen kunnen worden. Op de app ‘vakantiebieb’ kunt u
gratis boeken downloaden voor de zomervakantie. Een aanrader!

Heel veel leesplezier gewenst door de taalwerkgroep!

