* LEESTIPS EN KERSTBOEKENTIPS
De donkere dagen voor Kerstmis. Een heerlijke tijd om samen met uw kind weg te dromen
in een boek. Voorlezen en samen lezen is gezellig en verdiept de band tussen ouder en kind.
Daarnaast zak het leesniveau van kinderen die tijdens een vakantieperiode niet lezen snel.
Het is daarom vooral bij beginnende lezers belangrijk om ook in de vakantie bezig te zijn
met boeken! Na Sinterklaas zijn er natuurlijk leuke Kerstboeken om zelf te lezen en om uit
voor te lezen. In de bibliotheek vind je veel voorleesboeken over allerlei verschillende
onderwerpen.
Een andere manier om samen met lezen bezig te zijn de Samenleesboeken. In deze boeken staan
afwisselend makkelijke en moeilijke teksten, zodat jij en je kind beide een stuk kunnen voorlezen.
Bas wil een beest – Iris Boter
Bas wil heel graag een dier. maar welk dier is het best? mam wil geen poes, aap of muis.
een vis is te stil en een mol maakt het gras stuk. een geit eet zijn trui op. en een mug of
een spin? dat is ook niet leuk. welk beest past bij bas?
De tekst is in twee kleuren gedrukt:
De zwarte tekst is AVI-Start en de blauwe tekst AVI-M3 niveau. Zo leest de zwakste
lezer de moeilijkere tekst alvast passief mee.

Hoog in de boom - Stefan Boonen
Tom is jarig. Jammer genoeg is zijn papa niet op het feest, want die is brandweerman en
moet vandaag werken. Tom verveelt zich een beetje en klimt in de boom. Hoog in de
boom. Maar naar beneden gaan, hoe ging dat ook alweer …?
De verhaaltjes bevatten afwisselend zinnen met eenvoudige woorden voor de beginnende
lezer en ‘gewone’ zinnen, in iets kleiner lettertype, voor de meer ervaren lezer.

kERSTBOEKEN
Voor de kleuters: Michael Bond
Beertje Paddington wil samen met zijn 'familie' een warenhuis bezoeken. In het
kader van Kerstmis is er van alles te doen en natuurlijk gaat er van alles mis. Het
verlanglijstje afleveren bij de kerstman verloopt dan ook zeer chaotisch.
Uiteraard loopt alles positief af, Paddington ontmoet de kerstman, krijgt
zelfgemaakte marmelade en nog veel meer.

Voor de Kleuters: Erik van Os en Elle van Lieshout.
Lang geleden woonde hoog in de wolken op een stralende ster een klein koninkje. De
engelen waren zijn beste vrienden. Maar het kleine koninkje had geen mama en geen
papa en dát wilde hij het allerliefst. Op een dag zag hij, vanaf zijn ster, Maria rijden
op een ezeltje. 'Dat is echt een mama voor mij,' zei het kleine koninkje blij. Vanaf zijn
ster volgt het koninkje, samen met Gabriël, de barre tocht van Jozef en Maria naar de
stal. En dan, als ze een warm bedje in een kribbe hebben gemaakt, weet hij dat het
tijd is om naar beneden te gaan, naar zijn papa en mama.
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Alle leeftijden: Selma Noort.
Sinterklaas is weer weg, maar de winter is nog lang niet voorbij! Nu komt Kerstmis.
Roel en Noor mogen helpen versieren en lekkere dingen maken.
Op school rent er een schaap door de klas, want hij heeft een herder van niks. En wie
heeft 's nachts de kerstboom zo toegetakeld? Zou poes Dropje daar iets mee te
maken hebben?
Rond Oud en Nieuw gaat het sneeuwen. Roel en Noor schaatsen op straat, maken
sneeuwpoppen en voeren de vogels op het ijs. Dat vindt Dropje ook wel interessant.
Maar oei... er zit een wak in het ijs!
Alle leeftijden: Janny van der molen
Waarom vieren we kerst op 25 december? Waar komt de Kerstman vandaan? Wie
bedacht de eerste levende kerststal en waarom zoenen we eigenlijk onder de maretak?
Janny van der Molen zocht een antwoord op deze en nog vele andere vragen rondom
Kerstmis en schreef er levendige verhalen voor kinderen bij. Het licht schijnt overal...
Boven de eerste kerststal in de Italiaanse bergen. Tijdens de geboorte van Isa (Jezus)
onder een dadelboom. In het Behouden Huys op Nova Zembla en boven de stal in
Bethlehem.
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