
Samen Lezen! 
in de kerstvakantie

Samen Lezen  
in de kerstvakantie
De kerstvakantie is  
een fijn moment om  
samen lekker te lezen  
in boeken. Het is  
heerlijk om (samen)  
op de bank te kruipen  
en te genieten van  
mooie verhalen. En het voordeel is:  
kinderen leren er ook nog eens heel veel van!

Lezen in huis
In onze maatschappij is het voor kinderen belangrijk 
dat ze goed leren lezen. Natuurlijk ligt hier een 
belangrijke taak voor de school. Ouders kunnen hier 
ook een bijdrage aan leveren. Hierbij een aantal tips:
• Straal uit dat lezen leuk en belangrijk is. 
• Geef het goede voorbeeld. Lees zelf in boeken, 

kranten of tijdschriften waar de kinderen bij zijn.
• Zorg dat een kind thuis over boeken beschikt. 

Kinderen kunnen gratis boeken lenen bij de 
bibliotheek en de online Bibliotheek. Zie de 
boekentips in dit document.

• Blijf veel voorlezen; ook als kinderen zelf al kunnen 
lezen! Kies sámen met het kind boeken die net van 
een hoger niveau zijn dan kinderen zelf kunnen 
lezen. Geniet samen en praat over de verhalen die 
jullie lezen. Dit draagt op een positieve manier bij 
aan de taalontwikkeling en het begrijpend lezen.

Extra motivatie
Voor extra leesmotivatie maken kinderen gebruik van 
de sterrenkaart. Iedere ster heeft een leesopdracht 
over waar of hoe er gelezen moet worden. Is de 
opdracht gedaan, dan wordt de ster ingekleurd. Twee 
sterren zijn leeg. Daar kan het kind zelf opschrijven hoe 
er gelezen is. Het doel is om tijdens de kerstvakantie 
alle sterren te kleuren. Is dat gelukt, dan is het kind  
een leeskampioen (een kleine beloning mag).

Boekentips
In de kerstvakantie is het leuk om boeken te lezen 
over de kerst/winter. In de download staan voor alle 
kinderen van de basisschool boekentips rondom dit 
thema. Alle boeken die getipt worden zijn (gratis) te 
downloaden in de online Bibliotheek. Hulp nodig bij het 
installeren van de online Bibliotheek? Bekijk de video.

Speciale aandacht gaat uit naar het boek ‘Een jongen 
met de naam Kerstmis’. Een spannend, grappig en 
ontroerend boek. Geschikt om voor te lezen in de 
middenbouw en bovenbouw. Vanaf ongeveer 9 jaar 
kunnen kinderen het boek zelf lezen. Deel 2 (Het 
meisje dat Kerstmis redde) en deel 3 (Vader Kerstmis) 
zijn nu ook als e-book en luisterboek te leen in de 
online Bibliotheek.

Op Netflix staat de film  
van deel 1.Ook fijn voor  
in de kerstvakantie!

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen  

en een kerstvakantie  
vol leesplezier!
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in de kerstvakantie
Ik lees 15 minuten ...

bij de  
kerstboom

bij een kaars  
of lampje

in bed

Zelf invullen

als het 
donker is

op de bank 
onder een 
dekentje

Zelf invullen

Hoe lezen?
• Lees 15 minuten in een mooi boek en kleur de 

bijbehorende ster in.
• Kies samen leuke boeken met rijke taal. Zie de 

boekentips rondom het thema kerst/winter.
• Lees om en om een halve of hele bladzijde.  

Zelf lezen mag natuurlijk ook!
• Is het een lastige tekst? Lees als ouder de  

tekst eerst voor en laat het kind hetzelfde  
stukje nalezen.

• Laat het kind de tekst bijwijzen.
• Houd het lezen leuk en gezellig. Geef veel 

complimenten.
• Geef eventueel een kleine beloning als alle  

sterren gekleurd zijn.

in de 
pyjama

met een 
oliebol als 
beloning
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Al deze boeken zijn beschikbaar in de online Bibliotheek.

1: Een jongen met  
de naam Kerstmis

Superjuffie op de 
Zuidpool (deel 7)

Thomas in de  
sneeuw (AVI S/M3)

Kerstmis met  
Boer Boris

2: Het meisje dat 
Kerstmis redde
3: Vader Kerstmis

Schaatsen in de 
mist

Foeksia en de Tover- 
schaatsen (AVI M4)

Boer Boris in de 
sneeuw

Piraten van de 
IJszee

Schim in het bos

Larski slaat alarm

Kikker in de kou

De ijstuin

Silas en de wolf

Paniek op het ijs

Sterrenwachter

De Grijze Jager: 
Het ijzige land 
(deel 3)

IJshart

Het geheim van de 
bevroren boerderij

Kleine IJsbeer en  
de bange haas

Vanaf 
± 5-6 
jaar

Vanaf 
± 9-10 
jaar

Vanaf 
± 7-8 
jaar

Vanaf 
± 3-4 
jaar


