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 Zomer Lees nieuws 

In deze uitgave: 
 
• Kinderzwerfboek 

in actie voor 
Zomerlezen 

 

•   Digitaal lezen 
met de 
Vakantiebieb 

 
• StationChef 

Willeke aan het 
woord 

 
• Waarom een 

Zwerfcode zo 
leuk is 

 
•  Roy Meisters 
   geeft tips over 
   zomerlezen  

Kinderen die geen boeken 
lezen tijdens de 

zomervakantie zakken 
gemiddeld 1 tot 2 lees 
niveaus. Het is dus erg 

belangrijk dat kinderen 
tijdens de zomervakantie 
blijven lezen. Zijn er thuis 

geen leuke boeken? Bij 
een  Kinderzwerfboek 
Station in de buurt kan 

ieder kind een boek 
uitzoeken. 
Een kinderzwerfboek is 

een boek met een 

Kinderzwerfboek in actie voor Zomerlezen 

Digitaal lezen met de gratis Vakantiebieb app 

Van 1 juli t/m 31 augustus 
kun je de gratis 
Vakantiebieb app 

downloaden op je 
smartphone of tablet 
(geschikt voor Android en 

iPhone). Daarin staan 60 
e-books voor zowel 
kinderen als volwassenen 

die je in deze periode 

zwerfsticker op de kaft. 
Iedereen kan 

kinderboeken uit zwerven 
sturen zodat andere 
kinderen ze kunnen lezen. 

De benodigde zwerf-
stickers zijn gratis aan te 
vragen via de website. 

Een Kinderzwerfboek 
Station is een plek waar 
kinderen boeken kunnen 

brengen of halen om thuis 
te lezen.  
Na het lezen moet het 

boek weer verder 

zwerven. Dat kan door het 
aan een ander kind te 

geven, het terug te zetten 
in een willekeurig 
KinderzwerfboekStation of 

door het achter te laten op 
een plek waar kinderen 
komen (bijvoorbeeld in het 

park, de speeltuin of 
trein). 
Verspreid over Nederland 

zijn er nu zo’n 2300 
KinderzwerfboekStations. 
Allemaal te vinden via 

www.kinderzwerfboek.nl  
 
 

gratis kunt downloaden en 
lezen. Er zitten zelfs een 

aantal luisterboeken bij. 
Handig als je koffer al vol 
zit, of je niet wil sjouwen 

met boeken! Na deze 
periode kun je de boeken 
blijven lezen, alleen heb je 

er dan een betaald 
abonnement voor nodig. 

 

‘s Av onds na het douchen nog ev en rustig een boekje lezen op de bank.  

Zomer Lees Nieuws 
is een uitgave van 
Kinderzwerfboek 
Born.  
Voor vragen of een 
artikel in een 
volgende uitgave 
kunt u mailen naar 
info@kinderzwerf 
boekborn.nl 
 
Informatie over 
Kinderzwerfboek is 
te vinden op www. 

kinderzwerfboek.nl 
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“Het is altijd weer 
een feestje als er 

een “Jouw 

zwerfboek is 
gevonden” bericht 

komt!” 

Bij de geboorte van onze 
oudste zoon kregen wij 
drie keer het boek van Jip 

& Janneke... 
Nu, 9 jaren verder en in 
totaal drie kids thuis, is 

onze boekenverzameling 
nog steeds erg groot. 
Helaas lagen veel boekjes 

er werkeloos bij, erg 
jammer!  
Ik zag het idee van een 

KinderzwerfboekStation 
en ik vond het een erg 

Ja, een Kinderzwerfboek mag je meenemen! 

Vrijwel alle Kinderzwerf-
boeken zijn geregistreerd. 

Er staat dan een unieke 
code van vijf letters en 
cijfers op de sticker aan 

de binnenkant van de kaft. 
Deze zogenaamde 
“zwerfcode” is aan-

gevraagd door de zender 
van het boek.  
 

De vinder van het boek 
kan vervolgens de code 
en de vindplaats invullen 

op de website waarna de 
zender een berichtje krijgt 
dat zijn/haar boek 

Waarom een Zwerfcode zo leuk is 

 

Kinderzwerfboeken zijn 
natuurlijk altijd leuk, maar 

in de vakantieperiodes 
misschien nog wel meer. 
Ze zijn niet alleen een 

goede manier om die 
lange auto-, bus- of 
vliegreis goed door te 

komen, maar als je ze uit 
hebt kun je ze ook nog 
eens verder laten zwerven 

(of ruilen!) op je 

Kinderzwerfboeken in de vakantie 

 

leuk idee dat onze boekjes 
door meer kinderen 
gelezen zouden worden! Al 

snel stond er een huisje in 
onze tuin en lagen de 
eerste boekjes erin! Er 

wordt voorzichtig gebruik 
gemaakt van ons huisje en 
moeders vragen of het wel 

mag, een boekje eruit 
halen. JA, het mag...en 
NEE ik hoef er geen boekje 

voor terug. Natuurlijk is het 
wel leuk als er ook een 

boekje thuis ‘werkeloos’ 
is, dat deze ook gelezen 
kan worden door andere 

kinderen!  
Veel zomerleesplezier 
voor alle kinderen...en hun 

ouders (want goed 
voorbeeld, doet volgen!). 
 

Aldus Willeke; StationChef 
van 
KinderzwerfboekStation 

Nieuwstadt, Reinald van 
Gelrestraat 40 Nieuwstadt 
 

gevonden is. In veel 
gevallen sturen kinderen 

zelf (of samen met mama 
of papa) hun eigen boeken 
uit zwerven en krijgen zij 

dus ook zelf een berichtje 
dat hun boek gevonden is. 
Het is altijd weer een 

feestje als er zo’n bericht 
komt! Sommige boeken 
reizen het hele land door, 

of worden meegenomen  
op vakantie en gaan zo 
zelfs naar het buitenland!  

 
Om zelf een zwerfcode aan 
te vragen of een boek als 

gevonden op te geven 
dien je eenmalig een 

gratis account aan te 
maken met je naam, 
woonplaats en e-

mailadres. Dit e-mailadres 
wordt alléén gebruikt om 
je een berichtje te sturen 

als een van jouw boeken 
als gevonden wordt 
aangemeld; je krijgt verder 

geen nieuwsbrieven of 
spam  
Kijk voor meer informatie 

en het aanmaken van  
een account op 
www.kinderzwerfboek.nl 

 
 

bestemming. Of dat nou 
een ver tropisch eiland is, 

of het dierenpark om de 
hoek: bijna alle plaatsen 
waar kinderen komen zijn  

goede zwerfplaatsen voor 
je boek. Dus bezoek een 
KinderzwerfboekStation 

en neem een 
kinderzwerfboek mee en 
meld het als gevonden 

aan óf registreer je eigen 

boek (de benodigde 
stickers zijn gratis aan te 

vragen via de website van 
kinderzwerfboek of te 
vinden in veel 

Kinderzwerfboek Stations) 
voor vertrek. Hoe ver gaat 
jouw boek deze zomer 

reizen?  
 
“Neem mee, lees en laat 

zwerven”  
 

Het kleurrijke kastje v an 

Kinderzwerf boek Station Nieuwstadt 
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Kinderen zijn als een 
spiegel voor de ouders, 

maar andersom ook 
natuurlijk. Wij kunnen (en 
moeten) als ouders het 

juiste voorbeeld geven. 
Een voorbeeld in het 
aanleren van het juiste 

gedrag, assertief reageren 
en in het omgaan met 
onze emoties. Maar ook 

om het succes van de 
leesontwikkeling 
gedurende het afgelopen 

schooljaar vast te houden. 
Vaak zien we namelijk dat 
bij kinderen na de 

zomervakantie een 
terugval in de lees-
vaardigheid te zien is. Laat 

je kind zien dat lezen leuk 
is en juist iets is wat je 

Hou Zomerlezen  vooral leuk 

Enthousiast geworden? 
Ruim dan nu je boeken-
kast op, vraag stickers 

aan (of haal er bij een 
KinderzwerfboekStation) 
en maak zwerfboeken van 

de boeken die je niet meer 
wilt. Je kunt ook je eigen 

“Laat lezen vooral 

geen straf zijn. 
Lezen is en blijft 

leuk!” 

voor je plezier doet. Ga 
lekker in de tuin of op het 

balkon je favoriete boek 
lezen. Lezen is namelijk 
ontspanning! Nu kan het 

kind lezen wat hij/ zij zelf 
wil! Ga vooraf aan de 
vakantie lekker met je kind 

samen naar de bibliotheek 
en laat je kind zelf een 
stapel (strip)boeken 

uitkiezen. Bevorder het 
lezen door samen met je 
kind menukaarten op een 

terrasje te lezen, borden 
onderweg te bekijken (en 
proberen te begrijpen), 

puzzelboekjes te maken, 
folders van dierentuinen te 
bestuderen en 

activiteitenprogramma’s 
van campings te lezen. 

Probeer ook zo af en toe 
eens een boek voor te 

lezen. Voorlezen vergroot 
namelijk de woordenschat 
en dat maakt het lezen 

uiteindelijk weer 
makkelijker. Vraag je kind 
naderhand ook wat het 

gelezen heeft. Toon 
interesse in het boekje (en 
het verhaal) en check of 

het kind het verhaal heeft 
begrepen. 
Maar laat het lezen vooral 

geen straf zijn. Lezen is en 
blijft leuk! 
 

Roy Meisters, 
Kinderzwerfboekenstation 
Dikke Duim! Buchten. 

 

KinderzwerfboekenStation 
(of Minibieb) starten!  
Wil je wel boeken doneren 

maar heb je geen zin of 
tijd ze zelf “zwerfklaar” te 
maken? Geef ze dan af bij 

een Ambassadeur in de 
buurt. In Born en 

omgeving kun je terecht bij 
Anne Widdershoven. Stuur 
van te voren even een 

mailtje naar info@ 
kinderzwerfboekborn.nl of 
stuur een bericht via de 

Facebookpagina: www. 

facebook.com/kzbBorn 

 

  

Bijschrift bij foto of 

afbeelding. 

 

Liam heef t al een leuk boek uitgekozen in het Kinderzwerf boek Station bij Kindercoachpraktijk Dikke Duim! in Buchten.  

 

Ruim de boekenkast op en doe mee! 


