
Leesadvies.nl remedial teaching en specialist in lees- en spellingonderwijs 

Zomerlezen winactie  

voor kinderen uit groep 3 tot en met 5 uit Leusden en omstreken  
(Amersfoort, Woudenberg, Achterveld, De Glind, Hoevelaken, Hoogland, Hooglanderveen)  

 

Prijzen 
1x Het Grote AVI Doeboek  1x De Gorgels AVI Kwartet  3x Vilten boekenlegger met je  1x Kinderboekenbon van €10 

voor kinderen die oefenen voor kinderen die oefenen op  eigen naam    1x Kinderboekenbon van €15   

op AVI M3 of E3  AVI M4 t/m E5   

 

 

 

 

  

 

 

 

Spelregels: 

-Per keer kies je een leesactiviteit van de zomerleeskaart en lees je 15 minuten. Dit hoeft niet op volgorde. 

-Na elke leesactiviteit kruis je het juiste vakje aan op de zomerleeskaart. Een krul, stempel of sticker mag natuurlijk ook!  

-Er zijn 4 categorieën. Aan het einde van de zomervakantie moet je uit iedere categorie minimaal 4 leesactiviteiten hebben 

gedaan.  

-Uiterlijk dinsdag 3 september 2019 lever je de zomerleeskaart in bij Leesadvies door deze gescand te mailen naar 

info@leesadvies.nl of te plaatsen op de Facebookpagina van Leesadvies of op te sturen naar Leesadvies, Slaperdijk 40, 

3831 SK, Leusden (door de brievenbus doen mag ook). Vergeet niet je gegevens in te vullen.  

-Op woensdag 4 september 2019 maakt Leesadvies de 7 winnaars bekend. Deze worden gekozen uit de volle kaarten 

door middel van loting.   

mailto:info@leesadvies.nl


    

                                 Leesadvies.nl zomerleeskaart!  

Lezen kan overal!  
Lees 15 minuten… 

Iets anders lezen dan 
een leesboek!  
Lees 15 minuten in… 

Verschillende 
momenten! 
Lees 15 minuten… 

Op een andere manier!  
15 minuten per opdracht.  

in de zon 
 

een vakantiefolder of 
folder van een dagje 
weg zoals de 
dierentuin   

voor het slapen 
 

Dobbel per bladzijde en lees de bladzijde… 
     = fluisterend 
     = boos 
     = blij 
     = verdrietig   
     = bang 
     = kies zelf 

naast het zwembad 
 
 
 
 

een stripboek 
 

na de  lunch Maak zoveel mogelijk nieuwe woorden met de 
letters uit het woord Leesadvies. Bijvoorbeeld das 
of les. Lees daarna de woorden.  
 
 

op de wc 
 
 

een tijdschrift 
 

na het zwemmen 
 

Lees in de VakantieBieb-app.  
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html 
Vraag aan je vader of moeder of zij deze willen 
installeren. Dit is gratis, ook als je geen lid bent.   

in het gras  
 
 
 

een informatieboek 
 
 

in het weekend 
 

Luister naar een luisterboek. 
Bijvoorbeeld via de app  
LuisterBieb.  

op het strand 
 

een kinder- 
kookboek 
 

op een woensdag Oud &   nieuw lezen. Je leest een zin. Je vader of     
               moeder herhaalt deze zin en leest er een 
nieuwe zin bij. Jij herhaalt de laatste zin en leest 
ook weer een nieuwe erbij. Er wordt dus steeds een 
‘oude’ en ‘nieuwe’ zin gelezen. 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html


 

 

Naam: 

 

Adres: 

 

Telefoonnummer en/of mailadres van mijn vader of moeder:  

 

Groep: 

 

School:  

 

Ik oefen op AVI …… 

 

Leesadvies  

remedial teaching en specialist in lees- en spellingonderwijs 

leesadvies.nl 

info@leesadvies.nl  

06-41085860  

      facebook.com/leesadvies 


