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Nieuwsflits 19 

  
   

  

            9 juli 2021  
  

   
Agenda  
 

Datum Onderwerp Voor wie? 

5 juli –  
9 juli 

Leesweek 2021 Alle leerlingen 

12 juli Doorschuifuurtje 
9.00 – 10.00 uur 

Alle leerlingen 

12-13 
juli 

Kamp groep 8 Leerlingen in groep 8 

14 juli Zomerfeest in de klas Alle leerlingen 

14 juli Afscheid groep 8 Leerlingen in groep 8 

16 juli Laatste schooldag Leerlingen zijn om 12.00 
uur vrij van school, na het 
“3-minuten-lied”.  
Zwaait u ook mee? 

 
 
 
1. Het is leesweek! 
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1. Het is leesweek! 
 
Heerlijk, het is bijna zomervakantie! De zomervakantie betekent 
voor kinderen in het basisonderwijs veel tijd om te spelen en zes 
weken geen school. Even lekker uitrusten en daarna weer verder 
gaan met waar je was gebleven. Helaas werkt dat niet altijd zo. 
Wanneer kinderen in de zomervakantie niet lezen, daalt hun 
(lees)niveau.  
 
Het blijven lezen in de vakantie is dus belangrijk om het leesniveau 
te behouden. Dit is voor het ene kind makkelijker dan voor het 
andere. Het ene kind kan geen genoeg krijgen van boeken, het 
andere kind is er niet meteen dol op. 
 
Op basisschool de Komeet organiseren we elk jaar een leesweek. 
Ook deze week is het weer leesweek. De week staat in het teken 
van het vergroten van de leesmotivatie en kennismaken met zoveel 
mogelijk verschillende boeken. U heeft er vast al iets van gezien op 
Parro of van uw kind over gehoord.  
 
We hopen dat onze leerlingen hierdoor geïnspireerd raken en veel 
nieuwe ideeën krijgen om te lezen in de vakantie. Elke leerling 
heeft in het begin van deze week een boekenverlanglijstje 
gekregen. Daarop schrijft uw kind deze week zelf de boeken op die 
hij/zij wil gaan lezen in de vakantie. Dit lijstje gaat vrijdag mee 
naar huis. Dit is een mooie aanleiding om samen met uw kind naar 
de bibliotheek te gaan om de titels direct te lenen of alvast te  
reserveren voor de vakantie. 
   
Is uw kind nog geen lid van de bieb? Dat is geen enkel probleem. 
Kinderen kunnen direct en gratis tijdens een bibliotheekbezoek lid 
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worden. Het is dan direct mogelijk om boeken te lenen. Juf 
Annelies en meester Joris hebben er een filmpje over gemaakt voor 
de leerlingen. 
De leesweek 2021 bij basisschool de Komeet in Malden - YouTube.  
 
Onze leerkrachten hebben voor de leerlingen ook boekenvlogs 
gemaakt. In zo’n boekenvlog vertellen ze over hun favoriete boek. 
Zo zijn er deze week al boeken op het boekenverlanglijstje van de 
leerlingen gekomen. De boekenvlogs zijn op school te zien, maar 
ook thuis in de vakantie. De boekenvlogs staan namelijk op onze 
website en in deze nieuwsflits:  
 
Juf Marleen (onderbouw) https://youtu.be/Kg-MlaAILA8 
Juf Lotte (middenbouw) https://youtu.be/92mymXmzdE4 
Juf Karlijn (middenbouw) https://youtu.be/7m3wvnKJgzo 
Juf Annelies (middenbouw) https://youtu.be/02MD7oncOh4 
Juf Jolijn (middenbouw) https://youtu.be/XU2tI2AS2Jw 
Juf Annemiek (middenbouw) https://youtu.be/lXewfmEPXI4 
Juf Marian (middenbouw) https://youtu.be/fet9aFugG9Q 
Juf Patrice (bovenbouw) https://youtu.be/95eocnpQRzI 
Meester Joost (bovenbouw) https://youtu.be/ZTkEE0vSy6w 
Meester Joris (bovenbouw) https://youtu.be/59wHE5YlrGw 
Juf Diana (bovenbouw) https://youtu.be/0zuNYKKi5Oo 
Juf Marie-Cecile (bovenbouw) https://youtu.be/iLF-CujSl5k 
Juf Annelies (bovenbouw) https://youtu.be/lBhBaJFGw3I 
Juf Doortje (bovenbouw) https://youtu.be/FkvNGZdX81Q 
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Hoe houd je het lezen leuk? En hoe ondersteun je je kind hierin?                        
Hieronder staan nog enkele tips van onze leerkrachten:  
 
1.  KIES EEN BOEK WAT JE KIND LEUK VINDT OM TE LEZEN          
Een open deur, maar de kinderen moeten zin hebben om het boek te 
pakken. Het maakt niet uit wat ze lezen, als ze maar lezen. Dat 
mogen dus ook strips, tijdschriften of moppenboekjes zijn!  
 
2.  LEZEN KAN OVERAL 
Pak je boek en lees. In de tent, op het strand, bij het zwembad, maar 
ook op het klimrek in de speeltuin of dobberend op een luchtbed in 
de zee. Kinderen vinden het ook fijn om zelf een fijn plekje te 
bedenken om te lezen. 
 
3.  LEES EEN KWARTIER PER DAG  
Maak een ritueel van het lezen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 
15 minuten per dag lezen hun woordenschat flink vergroten. Maak er 
een ritueel van. Laat de kinderen bijvoorbeeld elke dag voor het 
slapen lezen. Of pak het boek erbij als ze ‘s morgens wakker worden. 
Of juist net na het ontbijt. Een kwartier is niet lang, maar heeft wel 
een ongelooflijk resultaat. 
 
4.  GEEF HET GOEDE VOORBEELD 
Lees zelf veel, want zien lezen doet lezen! Of lees veel voor! Zak 
onderuit in een lekkere stoel en lees samen. Er zijn ook 
mooie Samenleesboeken voor jou en je kind. Je leest dan om de 
beurt een zin of een bladzijde. 
 
5.  BELONING 
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Hang een meter papier op in het appartement, tent, caravan of 
andere vakantieplek. Zet steeds een streep voor een gelezen boek. 
Bedenk een beloning voor elke 2, 5 of 10 boeken die gelezen worden. 
Een sticker, een speeltje om in het water mee te spelen, een ijsje 
zijn vakantievoorbeelden. 
 
Wij wensen iedereen veel leesplezier! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
 
 
 
Ingezonden berichten en vorige Nieuwsflitsen lezen? Klik dan hier! 
 

- Zomerprogramma jeugd Gemeente Heumen 
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