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Kinderboekenweek 2021
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’. Op school staan
wij natuurlijk stil bij de Kinderboekenweek. Gisteren zijn wij gestart door als
leerkrachten allemaal voor te lezen in een andere groep.
Middels Parro krijgt u gedurende de Kinderboekenweek ongetwijfeld meer te zien
van activiteiten die te maken hebben met de Kinderboekenweek.
Sparen voor nieuwe boeken!
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden
het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te
breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er
meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
•
U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere)
kinderboek(en) bij de Bruna winkel en levert de kassabon vóór 14 november 2020 in
op school bij één van de leerkrachten.
•
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.
•
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een
waardebon.
•
We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Dus, mocht u in de gelegenheid zijn… Wij zien de bonnen graag tegemoet!
Namens het team, Wilma en Alice
Voorlezen
Voorlezen is niet alleen ontzettend gezellig en leuk, maar kan ook een belangrijke rol
spelen in de ontwikkeling van een kind. Voorlezen heeft tal van positieve effecten op
zowel de emotionele, cognitieve als sociale ontwikkeling van een kind. Hoe vroeger
en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. De rol
van ouders speelt dus een doorslaggevende rol.
•

Voorlezen vergroot de woordenschat;

•
•
•
•
•
•
•

Voorlezen stimuleert de fantasie;
Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren;
Voorlezen daagt uit om zelf te lezen;
Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen;
Voorlezen vergroot de liefde voor boeken;
Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen;
Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook
gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.

Probeer iedere dag 15 minuten voor te lezen. Voorlezen kan op ieder moment van
de dag. Probeer wel hiervoor de rust te nemen en het liefst ook een rustige omgeving
te kiezen.
Ook als kinderen zelf kunnen lezen, blijft voorlezen veel voordelen hebben. Tijdens
elke fase in de ontwikkeling van een kind, biedt het voorlezen van boeken en
verhalen nieuwe mogelijkheden en prikkels om zelf te lezen. Daarnaast heb je als
opvoeder invloed op het leesplezier en leesgedrag van je kind. Kinderen van ouders
die vaak lezen en voorlezen, lezen vaker en zijn gemotiveerder om te lezen. Een
stimulerende leesopvoeding heeft een positieve invloed op de leesvaardigheid en
schoolprestaties van kinderen. Kinderen genieten daarnaast van dat speciale
momentje samen, vinden samen lezen leuk en vinden het rustgevend als er
voorgelezen wordt.
Als bijlage bij dit Prikbord zit een bestand met enkele voorleestips.
Wij wensen u veel plezier met voorlezen!
Namens het team, Wilma en Alice.

