
Zomerlezen  

Het is bekend dat kinderen die gedurende een lange periode, zoals de zomervakantie, niet of 
nauwelijks lezen 1 á 2 leesniveaus terug kunnen vallen in hun leesontwikkeling. Dit moet dan eerst 
weer bijgetrokken worden zodra ze naar school gaan, voor de leesontwikkeling kan stijgen. Kinderen 
die dagelijks lezen vallen over het algemeen niet terug. Daarom is doorlezen tijdens de vakantie 
extra belangrijk en dat kan gemakkelijk via de online Bibliotheek-app! Boek ’n Trip komt eraan! Met 
deze zomeractie van Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de mooiste verhalen beleven tijdens de 
zomervakantie. Gewoon op een telefoon of tablet. Ze downloaden simpelweg de leukste e-books en 
luisterboeken met de gratis online Bibliotheek-app. Ook als ze nog geen lid zijn van de bieb.  
 
Lekker lezen op vakantie  
Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of vanuit de luie strandstoel op 
digitaal avontuur met De regels van Floor? Met de zomeractie is het wel heel 
gemakkelijk: uw kind  downloadt simpelweg de leukste lees- en luisterboeken op een telefoon of 
tablet met de online Bibliotheek-app.  
 
Hoe werkt Boek 'n Trip?  

• Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)  
• 10 e-books en 10 luisterboeken per kind  
• Elk boek drie weken lenen  
• Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus  
• Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie  
• Toegang tot duizenden jeugdtitels  
• Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie  
• Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd  

Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier.  
 
Voorkom terugval  
Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor kinderen en ouders want jullie hoeven niet speciaal 
naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te sluiten. Zo komen jullie ontspannen en belezen 
weer terug op school en voorkom je een terugval in het AVI-niveau. Ook voor kinderen die al wél lid 
zijn van de bieb staan dezelfde leuke boeken klaar om deze zomer door te kunnen lezen.  
Leesboeken lenen van school  
Om het zomerlezen te stimuleren stellen wij onze schoolbieb beschikbaar. Alle leerlingen mogen in 
de laatste schoolweek 1 of 2 boeken lenen. Bij de huidige leerkracht geven ze door welke boeken ze 
mee gaan nemen. De nieuwe leerkracht regelt de inname na de vakantie.   
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