Natuurlijk ook lezen in de zomervakantie

Ga met je kind op reis, in een boek
De zomervakantie staat voor de deur! Heerlijk natuurlijk, alleen… hoe houd je het leesniveau en plezier op peil zodat dit niet wegzakt? Hieronder lees je tips & tricks wat jij als ouder kunt doen om
jouw kind te motiveren en te inspireren om te blijven lezen:
1. Haal de vakantie doe-kaart in de Bibliotheek
Gelukkig kun je weer samen met je kind in de Bibliotheek tussen de boeken snuffelen en een stapel
boeken uitkiezen voor de zomervakantie. Ook dit jaar hebben we weer een ‘doe- kaart’ met
uitdagingen die ook jouw kind uitdaagt om lekker te blijven lezen. Er zijn dit jaar leuke prijsjes te
verdienen!
2. Vul de zomer met eindeloos veel online leesplezier
Helaas heb je op vakantie niet altijd een Bibliotheek binnen handbereik, of genoeg bagageruimte
voor stapels boeken. Tóch is er dan ook een mogelijkheid om te blijven lezen: met de online
Bibliotheek-app! Download de app, log in met je Bibliotheekgegevens en ontdek het enorme aanbod
(ruim 40.000 titels) aan e-books, luisterboeken en tijdschriften. Daar moet zeker wat leuks tussen
zitten voor jullie allebei!
3. Laat je de weg wijzen in kinderboekenland
Het is natuurlijk lastig zoeken, tussen dat enorme aanbod aan boeken, zowel virtueel als in de ‘echte’
Bibliotheek. Jeugdbibliotheek.nl helpt hierbij! De vernieuwde website laat de populairste e-books en
luisterboeken van het moment zien. De tips zijn gebaseerd op ervaringen van jonge lezers. Zoeken
kan op onderwerp en leeftijd. Ideaal om jouw kinderen zelfstandig een nieuw boek te laten
ontdekken, wat ze vervolgens meteen via de online Bibliotheek-app kunnen lenen of reserveren bij
de dichtstbijzijnde Bibliotheek vestiging.
4. Ga gamen over leuke boeken
De zomervakantie is geen vakantie als er niet ook een beetje gegamed mag worden. Het liefst een
game met een educatief doel natuurlijk, zoals de BiebBouwers-challenge. In het razendpopulaire spel
Minecraft gaan kinderen aan de slag met uitdagingen die verbonden zijn aan geschiedenis, ruimtelijk
inzicht en ICT-vaardigheden. Op onze website staat alles wat kinderen nodig hebben om meteen van
start te gaan. Er vallen zelfs leuke prijzen te winnen!
Tip van ons: het thema van de BiebBouwers-challenge van juni is ; een invasie van megarobots. Een
boekenreeks die hier goed bij aansluit is de serie van ‘Robotoorlog’, verkrijgbaar als e-book én
luisterboek via de online bibliotheek-app!
5. Pak de rol van de ouder
We kunnen het niet vaak genoeg benoemen; jouw rol als ouder
is superbelangrijk! Van helpen zoeken naar een boek tot aan zelf
lezen en dus een voorbeeldrol innemen. Wist je dat voorlezen,
zelfs aan kinderen die allang kunnen lezen, goed is voor het
leesplezier en leesmotivatie van jullie allebei? Praten over
boeken stimuleert taalgebruik, fantasie en het leesplezier. Weet
je eigenlijk niet precies wat er allemaal voor gekke en grappige
dingen gebeuren in het boek dat jouw kind nu leest? Vraag
ernaar, kinderen vertellen hier graag over!
Een hele fijne zomer, en veel leesplezier samen!

