
Beste ouders/verzorgers,  

 

De zomervakantie is weer in aantocht!  Zo kijken we aan het eind van 

het jaar weer terug  op het afgelopen schooljaar.   

Dit jaar heeft uw kind leren lezen. Wat heeft hij/zij een stappen 

gemaakt. En wat kunnen ze het al goed!   Uw kind beheerst  nu AVI 

niveau............................ en mag verhalen  oefenen met AVI 

niveau............................... 

 

De zomervakantie is een tijd voor uitrusten, maar toch willen we u vragen te blijven denken aan het 

lezen van en met uw kind.  Waarom?  Kinderen die regelmatig blijven lezen en/of worden 

voorgelezen houden het leesniveau op peil. Daarentegen blijkt uit onderzoek dat wanneer er niet 

gelezen wordt, het leesniveau van de leerlingen hard achteruit gaat. 

Hoe voorkomt u nu deze ‘zomerdip’? Door regelmatig te blijven lezen. Elke dag 10 minuten lezen is 

een goede voorbereiding voor het nieuwe schooljaar.  

We hebben voor u een aantal tips en leuke activiteiten op een rij gezet zodat u ook gezellig en leuk 

de zomervakantie doorkomt. 

• Onderneem een uitje naar de bibliotheek. Laat uw kind zelf op zoek gaan naar boeken die 

hij/zij graag zou willen lezen.  

• Gaat u op reis? Stop ongeveer 2 stuks boeken voor uw kind in de koffer.  Natuurlijk kunt u 

ook verschillende ebooks voor uw kind op uw e-reader of tablet plaatsen. 

• Neem lekker de tijd om te lezen. Lees bijvoorbeeld samen het boek. Lees om de beurt een 

stukje en geef uw kind veel complimentjes.  Praat gezellig na over het verhaal wat je samen 

gelezen hebt.   

• Op zoek naar een leuk uitje? Bezoek eens het kinderboekenmuseum in Den Haag. 

• Uw kind is een liefhebber van strips?  De Donald Duck (junior) is om aan te raden. Het gaat er 

niet om wat uw kind leest, maar dat hij/zij hardop alle zinnen leest.  

• Laat uw kind vooral hardop lezen. Zo leert uw kind om met meer tempo te lezen.  

• Het is natuulijk ook heerlijk om taalspelletjes te spelen. Denk bijv. aan: Warrige woorden (1
ste

 

lezertjes en spelling) en het Maan-roos-visspel.  Ook voor de tablet zijn er leuke leerzame 

spellen! 

 

Alvast een fijne vakantie toegewenst!  

 

 

Juf  Anja en juf Willemijn 

 


