
Beste ouders/verzorgers,

De Zomerleeschallenge maakt lezen voor je kind tijdens de vakantie 
extra leuk. Als je kind tijdens de vakantie leest, blijft het lezen op 
niveau. Alle kinderen kunnen meedoen. Kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen kun je voorlezen. 

Gekozen boeken bijhouden en bingo
Je kind heeft op school een A4 poster gekregen. Hierop houd je 
samen bij welke boeken er in de vakantie (voor)gelezen zijn. Op de 
bingokaart op de achterkant van dit blad staan leesopdrachten die 
je kind in de vakantie kan doen. 

Wat kun je nog meer doen? 
Lees voor. Ook als je kind al wel zelf leest. Kies dan boeken die je zelf ook leuk vindt. Als 
kinderen plezier hebben in lezen zorgt dat ervoor dat zij nog meer lezen. Door samen te 
praten over boeken komt het boek nog meer tot leven. Is het boek leuk, spannend, mooi 
of moeilijk? 

Tips!
• Als je voorleest of samen leest, doe dat dan op een vast tijdstip 
• Geef complimenten! Daarmee moedig je het lezen aan 
• Geef een makkelijker boek als er veel fouten worden gemaakt
• Bij hardop lezen: verbeter fouten die je kind maakt niet meteen. Wacht of je kind 

er zelf uitkomt, geef daarna een kleine hint en geef een compliment als hij/zij het 
woord goed uitspreekt. Verbeter als het woord fout is en lees samen de zin opnieuw. 
Dus: wacht, hint, prijs! 

Waar vind je leuke boeken? 
• In de schoolbieb (voor de vakantie)
• In de bibliotheekvestigingen van Babel (Den Bosch, Rosmalen, Berlicum, Boxtel, 

Sint-Michielsgestel en Vught) 
• In je eigen boekenkast
• In de VakantieBieb-app (e-books). Kinderen kunnen vanaf 1 juli gratis digitaal  

boeken lezen met de VakantieBieb-app. Deze app bevat leuke jeugdboeken en is te 
downloaden via www.vakantiebieb.nl. 

Word lid van de bieb! 
Boek je reis met Babel! Vanaf € 25 per jaar ben je al lid van de bibliotheek en leen je 20 
boeken en 6 e-books per jaar. Ga naar www.babeldenbosch.nl/zomer en kies je  
abonnement. 
 
Misschien ben je zelf niet zo’n lezer, maar vind je het wel goed dat de bibliotheek gratis 
is voor kinderen tot 18 jaar. Zo zorgt de bibliotheek dat leesplezier voor kinderen nooit 
ver weg is. Door lid te worden van de bieb maak jij dat mede mogelijk. 

 
zomerleeschallenge



 
Teken een 

strip van een 
leuk boek

 
Lees tegelijk 
met iemand 

anders hardop 
een bladzijde

Bekijk het 
Klokhuis item 
over boeken-

ontwerper 
Irma Boom*

Kies op de 
website van 
Yoleo een 

mooi boek uit 
om te lezen*

 
 

Lees op de 
WC

 
Zoek een 

lekker recept 
op en probeer 

het uit

 
Doe een potje 

museum 
bingo en maak 

3 op een rij*

 
Leen een boek 

op de 
jeugdafdeling 

van de bieb

 
Lekker  

10 minuten 
lezen met je 
zonnebril op

 
Ontwerp een 

mooie, nieuwe  
kaft voor je 

boek

 
Eet een ijsje 

en lees 
tegelijkertijd 

een boek

Duik onder 
de deken en 
lees met een 
zaklamp in 
het donker

 
Zoek een leuk 

informatie-
boek en lees 

een stukje

 
Neem een 
kijkje op de 

website van de 
vakantiebieb*

Zoek in een 
winkel 3 

dingen uit en 
lees de 

ingrediënten

Luister naar 
een 

luisterboek*
Lees in de 
speeltuin

Kies een mooi 
gedicht, 
versje of 

rijmpje uit om 
te lezen

Lees iets voor 
aan je ouders, 
broer of zus, 
opa of oma

Lees met 
een heel gek 
stemmetje

Lees precies 
480 seconden

Verkleed je 
als je favoriete 

schrijver of 
personage en 
maak een foto

Lees in een 
keer 50  

bladzijdes 
achter elkaar 

in je boek

Klim in een 
boom (of ga 

eronder 
zitten)  en lees 
een hoofdstuk

Vertel een 
paar grappige 

moppen of 
raadsels aan 

iemand

zomerleeschallenge bingo

* Ga naar www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3848/Boekenontwerper 
* Ga naar www.yoleo.nl 
* Ga naar www.kindermuseum.be/news/de-bingo/ 
* Ga naar www.vakantiebieb.nl 
* Ga naar op www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb


