Voorbeeld van vakantiefolder, met tips voor thuis
Uitgevoerd door Summer Skool 013, contactpersoon Adrienne Verschuren,
adrienne.verschuren@tprimair.nl, 06-10329605

Groeten uit...
Het is vakantie!
Zes weken niet naar school. Zes weken lang niet haasten bij het ontbijt. Zes weken geen
gymtassen klaarleggen. En zes weken niet op zaterdag naar de sportclub. Fijn hoor!
Betekent dit dan ook dat uw kind zes weken lang niets leert? Nee hoor! Ook thuis en op reis
kunnen kinderen van alles leren. Gaan jullie naar de markt? Laat uw kind dan betalen. Doe
woordspelletjes in de auto. Maak een vakantieplakboek. Of ga samen naar de bibliotheek. Te
veel om op te noemen!
Deze brief is speciaal gemaakt voor ouders (of familieleden) van kinderen die deelnemen aan
de Summer Skool 013. We hebben leuke ideeën op een rij gezet die u samen met uw kind
kunt doen. Gewoon thuis, op reis of in de stad. Ze kosten vaak geen geld en ze zijn gezellig en
leerzaam. Benader uw kind altijd positief!! Belangrijk is dat uw kind plezier heeft.
De eerste week van de Summer Skool 013 was geweldig!! Wat hebben we samen genoten.
Nu is het tijd voor een paar weken vakantie en wij wensen u een hele fijne periode toe. Op 11
augustus gaan we verder met de Summer Skool 013. Tot dan!!

Carmen Aarssen en Mark van Hees,
Leerkrachten Summer Skool 013
Adrienne Verschuren,
Projectleider Summer Skool 013

Thuis tellen en rekenen
Rekenen is belangrijk op school. Je kunt thuis ook oefenen met rekenen! We geven wat tips:
- Online zijn er veel rekenspelletjes te vinden. Laat uw kind er zelf maar eens naar zoeken of
kijk op www.kinderpleinen.nl
- Laat uw kind in de winkel eens betalen en het wisselgeld narekenen.
- Speel een tafelsommenwedstrijd met de stopwatch. Wie is het snelst?
- Betrek uw kind bij het koken (of koekjes bakken) en laat uw kind een recept lezen en
uitvoeren. Dit is een prima oefening voor begrijpend lezen. Wanneer u ook de weegschaal en
maatbeker gebruikt, kunt u meteen iets uitleggen over kilogrammen, grammen, liters en
milliliters.
- Van fietsen of vissen krijgt uw kind veel meer inzichten dan van het repeteren van tafels.
Laat hem een hengel uitgooien, en hij leert afstanden schatten.
- Met de keukenweegschaal of die van de badkamer in de aanslag verzamel je spullen die 100
gram, 250 gram, een halve kilo enz. wegen.
- Laat uw kind fruit wegen in de winkel.
- Spel met dobbelstenen spelen bijvoorbeeld Yatzee (rekenen).
- Laat uw kind regelmatig een boodschap doen.
Voorbeelden van vragen aan kinderen:
• Heb je enig idee hoeveel kinderen er op een dag in Nederland geboren worden?
• Hoeveel mensen zouden er vandaag in Nederland jarig zijn?
• Hoe laat is het op dit moment in China?
• Weet jij wat de stand is van de kilometerteller van onze auto? Hoeveel keer hebben we nu
de aarde rond gereden?
• Hoe komt het dat je bij onweer eerst de bliksemflits ziet, en pas daarna de donder hoort?
Hoewel, soms neem je de bliksem en de donder tegelijkertijd waar. Hoe zit dat?
Rekenvaardigheden kan je toepassen in allerlei situaties.
Weten ze het antwoord niet! Dan kunnen ze dit ook op internet opzoeken.
Leuke en leerzame spellen zijn:
- Mexican Train
- Koehandel
- Levensweg
- Mastermind
- Rushhour
- Geld-weetjes kwartet
- Zakgeldspel
- Take 5!

Thuis met taal oefenen
Ook hiervoor hebben we wat tips voor u om thuis spelenderwijs met taal te oefenen:
- In de vakantie doen we alles anders dan anders: laat je kind zijn vader of moeder eens een
dictee afnemen en de fouten verbeteren. Gebruik de woorden uit zijn woordpakketten, maak
met opzet een paar fouten en geef je kind een rode pen om te verbeteren!
- Doe taalspeeltjes met uw kind.
- Lees voor, ook al zijn uw kinderen al ouder. Of keer de rollen om: laat ze eens voorlezen
voor u. Hun favoriete passage uit een boek?
- Maak een quiz. Kan iedereen 10 vragen opstellen?
- Schrijf een brief voor elkaar.
- Verzin samen een verhaal. Persoon 1 start en praat 2 minuten; persoon 2 gaat verder (ook
twee minuten) enz., tot de laatste het einde verzint.
- Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin
die u wilt gaan bezoeken, een boekje over het land waar u naar toe gaat of een informatief
boekje over een favoriet onderwerp van uw kind. Ook strips, leesdoeboeken en
kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.
- Laat uw kind Jeugdjournaal en Klokhuis kijken

De bibliotheek
Lezen is belangrijk en lezen is leuk. Ook tijdens de vakantie. En lezen hoeft niets te kosten! In
de bibliotheek staan heel veel boeken. Boeken voor alle leeftijden. Er staan zeker boeken die
uw kind leuk vindt. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden. En ook boeken lenen kost
geen geld.
Als uw kind naar de bibliotheek gaat, kunnen de medewerkers uw kind adviseren over leuke
vakantieboeken.
Vestigingen bibliotheek Tilburg:
Bibliotheek Heyhoef
Kerkenbosplaats 3

Bibliotheek Tilburg Centrum
Koningsplein 10

Bibliotheek ’t Sant
Beneluxlaan 74

Bibliotheek Wagnerplein
Wagnerplein 5

Laat uw kind iedere dag 20 minuten lezen. Lezen is goed voor de taal en de woordenschat.

Zomer lezen met de Vakantiebieb
De Bibliotheek geeft deze zomer weer een cadeautje weg: de VakantieBieb-app. Of je nu op
vakantie gaat of lekker thuis blijft, jij kunt lekker doorlezen. In de VakantieBieb vind je een
leuk leespakket voor het hele gezin.
Hoe werkt het?
De VakantieBieb is ‘open’ van 1 juli t/m 31 augustus. Zo kom je de vakantie wel door.
Download de gratis app voor iOS (Apple) of Android vanaf 1 juli op je tablet of smartphone.
De dienst is gratis beschikbaar voor alle leden én niet-leden van de bibliotheek.
Je maakt in de app een keuze uit het aanbod van bekende auteurs en goede titels. De
gekozen e-books komen in een virtuele boekenkast te staan. Dat is handig, want daardoor
heb je na het downloaden van de e-books geen internetverbinding meer nodig en kun je dus
lezen waar je wilt.
Maak kans op een iPad mini!
Ben je tussen de 7 en 12 jaar oud? Dan maak je kans op een iPad mini wanneer je meedoet
aan de winactie. Wat moet je daarvoor doen?
In de bibliotheek liggen ansichtkaarten. Schrijf op deze kaart welk e-book jij het leukst vindt
en waarom. Wanneer je de kaart voor 31 augustus naar Stichting Bibliotheek.nl opstuurt
maak je kans op een van de drie iPad mini’s. De prijswinnaars worden in de week van 8
september bekendgemaakt.
Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl

