TIPS VOOR IN DE ZOMERVAKANTIE
Een ouderwetse, mooi opgemaakte brief
Enthousiasmeer ouders om in de vakantie activiteiten samen te doen die echt bijdragen aan de
ontwikkeling van hun kind.
Het schooljaar zit er bijna op. Als leerkracht ben je van alles aan het afronden. Je leeft naar de
vakantie toe. Ik weet hoe druk je het dan hebt. Toch raad ik je aan tijd te maken voor een brief aan
de ouders om het jaar af te sluiten. Heb je alle mailadressen, dan kun je ze natuurlijk ook mailen,
maar een ouderwetse brief heeft meer impact en wordt naar mijn mening serieuzer genomen. Zeker
als je er bijvoorbeeld ook nog een foto (bijvoorbeeld van jou) in opneemt. Met zo’n brief die je
meegeeft, ervaren kleine kinderen ook de functie van schrift, namelijk communicatieoverdracht - een
heel essentieel component van geletterdheid.
Vraag de ouders in de brief ook met hun kind over de brief te praten: wat juf/meester schrijft en
waarom.
-> Liefde voor letters en lezen
* In Hoofdstuk 2, boek blz. 34-37 wordt een overzicht gegeven van de ‘Optimale stimulering 21eeeuwse geletterdheid per fase’, per domein ingedeeld. Voor het domein ‘De functies van schrift’
vind je daar belangrijke tips per leeftijdsfase, voor school én thuis. Voor 4-6 jaar:
- Stimuleer gebruik van schrift (zowel lezen als schrijven) in allerlei situaties, zowel in spel als in de
realiteit, ook in de volgende fasen.
- Besteed in de mondelinge interactie aandacht aan de functies van het schrift.
- Geef complimenten over het spontane schrift van het kind. Praat erover, maar verbeter het nooit.
* Hoofdstuk 4 (boek, blz. 11-147) is geheel gewijd aan het domein ‘De functies van schrift’. Op de
website, Hoofdstuk 4, blz. 91-92, zijn drie praktijkvoorbeelden uitgewerkt met een prentenboek als
uitgangspunt om de functies van schrift centraal te stellen. Ook vind je op blz. 97 een overzicht van
prentenboeken waarin dit domein in het verhaal zelf een belangrijke rol speelt.

Tips voor onderweg

Zoethoudertjes onderweg kunnen gemakkelijk worden vervangen door zinvolle activiteiten en
spelletjes.

Een lange reis … Onderweg vervelen kinderen zich snel en de schermtijd wordt meestal fors
overschreden. Kinderen zitten vooral een filmpje te kijken of zijn een spelletje aan het doen. Het is
verstandig ouders bewust te maken van het feit dat ze beter voor geanimeerde prentenboeken
kunnen kiezen of verantwoorde educatieve apps. En in de trein, op de boot of in het vliegtuig, kan er
ook nog voorgelezen worden, het liefst uit een boek waarin de functie van schrift speels is verwerkt,
zoals Kom mee, Kees! (Loes Riphagen, Gottmer, Leespluimwinnaar van juni. Een topboek!)
-> Liefde voor letters en lezen
‘Educatieve apps en websites’, boek blz. 42-47. Op de website, Hoofdstuk 6, blz. 156-159, zijn onder
het kopje ‘Digitale verhalen’ sitetips opgenomen met voorleesfilmpjes, E-books, digitale
prentenboeken en kinderboekenapps. Daarna volgt een overzicht van platforms om digitale
verhalen te zoeken.
Nog een paar kijkspelletjes voor onderweg:
* letters zoeken: wie ziet er het eerst een …? (De ouder moet alleen voor het kind bekende letters
kiezen.)
* Pictogrammen onderweg, bijvoorbeeld op vrachtauto’s, op de boot, in het vliegtuig of in de trein:
wat betekenen ze?

Tips voor op de vakantieplek
Verzamelen voor een verwondermuseum
Waar er ook vakantie wordt gehouden: er zijn altijd voorwerpen in de natuur te vinden die
verwonderen. Nodig de ouders uit om samen met hun kinderen naar heel bijzondere dingen op zoek
te gaan. Denk aan onbekende bloemen (die wel gedroogd moeten worden!) en bijzondere schelpen.

Ook kan het kind foto’s maken van iets dat hij geweldig vindt. Als het nieuwe schooljaar begint,
neemt ieder kind de drie beste verwonderobjecten mee en wordt er een verwondermuseum mee
ingericht!
-> Liefde voor letters en lezen
Hoe maak je een verwondermuseum? In Liefde voor letters en lezen (boek, blz. 324-326) is het
maken van een verwonderherfsttafel beschreven. Het verwondermuseum kan op dezelfde manier
ontstaan en er kunnen vergelijkbare geletterde activiteiten mee worden gedaan.

Voorlezen = woordenschatuitbreiding
Voorlezen kan overal en bijna altijd. Tijdens de vakantie kunnen ouders
voorlezen op het strand, tijdens de picknick, op de camping, gezellig in
de tent met een zaklamp …
Voorlezen is altijd een feest en zo ongelooflijk belangrijk!
Leg de ouders uit waarom dat zo belangrijk is: kinderen breiden hun
woordenschat erdoor uit, maar leren ook logisch te denken, verbanden
te zien tussen gebeurtenissen, de verhaallijn te volgen. En misschien kun
je ze ook nog meegeven dat hardop denken (modeling) bij het verhaal
daar heel zinvol bij is.
Een goede woordenschat is essentieel voor de ontwikkeling van geletterdheid. Want als je niet
begrijpt wat je hoort of leest, komt de informatie niet over. Met andere woorden: woordenschat is
een belangrijke voorspeller voor schoolsucces.
-> Liefde voor letters en lezen
* ´Het belang van woordenschat voor geletterdheid’, boek blz. 41-42.
* Hoofdstuk 3, blz. 55-72 gaat over alle manieren van voorlezen, vooral interactief voorlezen.
* ‘Modeling’ (hardop denken) bij voorlezen wordt uitgelegd op blz. 96 (boek).

Voor op het strand: letters in het zand
Er zijn allerlei spelletjes met letters in het zand:
* Kent het kind al wat letters? Dan kan het steeds een letter (na)tekenen in het zand en de letter
benoemen. Samen kun je ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het begint met de ….’ [letter in het zand]
spelen.
* Wordt er iets gebouwd van zand? Laat het kind zijn naam in het zand erbij schrijven.

Samen een digitaal vakantiefotoboek maken
Het is natuurlijk heel leuk om het kind zelf foto’s te laten maken van de vakantie om er een fotoboek
van te (laten) maken. Geef de ouders een paar tips mee, zoals: bespreek samen of het een goede
foto is: staat alles erop? Welke tekst komt er straks bij de foto in het fotoboek? Per foto kan dit
bijvoorbeeld in een schriftje worden bijgehouden. De fotoboeken kunnen eventueel mee naar
school, in de kring besproken waarna ze een poosje een plaats krijgen in de boekenhoek.
Dat waren mijn belangrijkste tips voor de vakantiebrief om geletterdheid te stimuleren.
Heb je vragen of opmerkingen: mail t.a.v. mij naar marketing@mailswp.com
Blijf gezond en geïnspireerd!
Hetty van den Berg
Auteur Liefde voor letters en lezen

