631 voorleesacties
in één week!!
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rblijven,
Op scholen, pleinen, kinderdagve
supermarkten...
kinderboerderijen, in straten, in
record!) is
op 631 plekken (een Rotterdams
omer Mee
tijdens de Voorleesweek van Opzo
woensdag 17
(van woensdag 10 juni tot en met
deren. Politici,
juni) voorgelezen aan groepen kin
ers, vakkenstudenten, brandweerlieden, bakk
nal heel veel
vullers, dierenverzorgers en bove
t helemaal
bewoners... iedereen las voor. Wa
an ook na de
mooi is: veel Opzoomerstraten ga
. Want
Voorleesweek door met voorlezen
voorlezen helpt kinderen vooruit!

Kampioen trapt Voorleesweek af

Als Julie leest, is iedereen stil
Doorgaan met voorlezen
Moeder Assiya geniet met volle teugen van het
tafereel. 'Dit is een hele belevenis voor de kinderen
en een mooie stimulans voor ons. In de Banierstraat
lezen we regelmatig voor en we hebben ook een
eigen kinderbibliotheek,' vertelt ze. 'We helpen
graag om taalachterstand bij kinderen te voorkomen. Met een dag als deze merk je dat nog meer
ouders betrokken raken. We gaan dus door met
voorlezen.'

Wie lazen er allemaal voor
tijdens de Voorleesweek

Studenten van het Albeda College lazen boven op de Euromast voor

In honderden Opzoomerstraten werd voorgelezen. Op binnenterreinen, op pleinen, op de stoep. Ruim 200 straten gaan na de
Voorleesweek door met regelmatig voorlezen. Ze vormen met
elkaar de Voorleesclub van Opzoomer Mee (zie verderop).
Bakkers, brandweerlieden, politici, tandartsen... Peuter & Co
(peuterspeelzalen) heeft op allerlei plekken voorleesacties
gehouden met bijzondere voorlezers.
56 studenten van het Albeda College hebben voorgelezen op
basisscholen, kinderboerderijen, in straten. De studenten
hebben vooraf een workshop voorlezen gevolgd. Thuis Op
Straat las op 18 pleinen de spannendste verhalen voor.
Albert Heijn las voor in haar winkels aan kinderen uit de buurt.
Ook bedankt voor het voorlezen: Museum Boijmans Van
Beuningen, Het Natuurhistorisch, het Maritiem Museum,
Euromast, Nationale Nederlanden en Pameijer!

‘De Kraal’ Bedankt!

In het Kralingse Bos zijn op een warme dag altijd
wel eendjes te vinden. Op woensdag 10 juni waren
er heel veel bijzondere eendjes te bewonderen.
Vierentwintig Lelijke Eendjes (2CV's) van Vereniging
‘’t Eendeëi’ vervoerden 60 kinderen uit de Banierstraat en Johan Idastraat naar kinderboerderij ‘De
Kraal’. Zij waren uitgenodigd om daar de officiële
aftrap van de Voorleesweek van Opzoomer Mee bij
te wonen .

Wie heeft er op mijn hoofd gepoept?
Ondertussen is Julie al begonnen met ‘Over een
kleine mol die wil weten wie er op zijn hoofd
gepoept heeft’. De kinderen zijn muisstil. 'Wat doet
ze dat goed'. 'Mooie stem', wordt er af en toe gefluisterd. Julie blijft bescheiden onder alle complimenten, toch geeft ze tussen neus en lippen door wel
een aantal voorleestips. Ook nuttig voor alle andere
grote en kleine voorlezers van de Voorleesweek van
Opzoomer Mee: zorg dat je comfortabel zit en lees
een verhaal eerst zelf voordat je gaat voorlezen.
Na het voorlezen ontvingen de kinderen een knapzak met lekkers en was er een speurtocht naar al die
beesten waarover werd voorgelezen.

Erehaag
In een knusse tent op het gras met strobalen als
zitplaatsen en het vrolijke geluid van koeien, geiten
en schapen op de achtergrond, werden de kinderen
voorgelezen door niemand minder dan nationale
voorleeskampioen Julie Slagman (11 jaar) en Joris
Lutz. Beide voorleesexperts waren even daarvoor
met een erehaag en onder luid applaus verwelkomd
door de kinderen en aanwezige ouders.

Ook op de Kinderboerderijen in Rotterdam
werd voorgelezen.
En op kinderboerderij ‘De Kraal’, schitterend
gelegen in het
Kralingse Bos, werd de week zelfs geopen
d. Medewerkers
en vrijwilligers van ‘De Kraal’ bezorgden
de kinderen een
fantastische middag.

Peuter & Co maakt er een feest van

Rupsje Nooitgenoeg lezen en daarna tijdens peuteryoga 'n rups in de cocon spelen.

Peuter en Co (peuterspeelzalen) maakte een feest van de Voorleesweek.
Op alle zalen werd voorgelezen door speciale gasten. IJscomannen, politieagenten en slagers kwamen op bezoek met een verhaal. Een groep kinderen ging zelfs verkleed naar een kinderboerderij voor de voorleesweek!

De Voorleesclub
van Opzoomer Mee
De Voorleesweek van Opzoomer Mee is ten einde, maar u kunt altijd
starten met voorlezen aan kinderen in uw straat of buurt. Word met
uw straat lid van onze Voorleesclub. Ruim 200 straten zijn al (gratis)
lid. Elk kwartaal ontvangt u een stimulans om het voorlezen leuk en
gezellig te maken. Als welkom krijgt u bijvoorbeeld een startbedrag
van 100 euro voor de aanschaf van boeken en knutselmateriaal of
voor het inrichten van een voorleeshoek.

Meer weten? Bel (010) 213 10 55 of kijk op
www.opzoomermee.nl

OPZOOMER MEE

Met voorlezen komen kinderen vooruit!

