
 

Nieuws van de bieb  

Het einde van het schooljaar komt in zicht en de zomervakantie lonkt. Heerlijk 

natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de vakantie minder dan normaal. Uit 

onderzoek is gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie 

een terugval in leesontwikkeling hebben.  

Hoe voorkom je die zomerdip? Door in de zomervakantie samen met je kind 

regelmatig te lezen. Liefst iedere dag een minuut of tien.  

Wat kan er gelezen worden? Alles wat je kind leuk vindt, kun je samen lezen. 

Natuurlijk kun je gewoon boeken lezen. Maar denk ook eens aan een folder van 

een dierentuin of pretpark waar jullie naartoe gaan. En ook strips, 

vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk om te lezen. Kortom, het maakt 

niet uit wat je kind leest, als het maar leest. Als je kind regelmatig leest in de 

vakantie, zal de leestontwikkeling niet stagneren, en wellicht zelfs vooruitgaan. 

En lezen wordt nog leuker als je het samen doet.  

• Laat je kind het boek kiezen. 

• Bekijk samen het omslag van het boek. Waar zal het boek over gaan? Is 

het spannend of juist grappig? Kortom, fantaseer er samen maar op los. 

• Lees om de beurt een stukje. 

• Geef je kind de kans om een fout zelf te herstellen. 

• Praat samen over wat je gelezen hebt. 

• Geef je kind complimentjes. Geef je kind nog meer complimentjes! 

 

Je kunt boeken lenen in de bibliotheken Annen, Gieten, Gasselternijveen en 

Rolde. Voor openingstijden en het reserveren van boeken kijk op de site van de 

bibliotheek www.bibliothekendrenthe.nl 

Geen ruimte voor een grote stapel boeken in de koffer? Kijk dan op de 

VakantieBieb! Met dit jaar 30 ebooks voor kinderen van 6 tot 12 jaar en 12+. De 

VakantieBieb is geopend vanaf 1 juni t/m 31 augustus. De app is gratis te 

downloaden in de App Store en Google Play Store. Vanaf 1 juni is de app 

VakantieBieb met jeugdtitels live en vanaf 1 juli zijn ook de ebooks voor 

volwassenen beschikbaar. Kijk op www.vakantiebieb.nl 

En willen kinderen ook een keer lekker lui in de hangmat luisteren naar een 

boek? Dan biedt LuisterBieb uitkomst. www.bibliotheek.nl/luisterboeken 

En voor nog meer ebooks www.bibliotheek.nl/ebooks, dan moet je wel lid zijn 

van de bibliotheek, tot 19 jaar gratis. 
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