
 

Vraag of je vader of moeder plaatsnamen opschrijft 

waar jullie onderweg langskomen. Elke keer 

wanneer je een plaatsnaam ziet op een bord, streep 

het dan weg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luister tijdens de reis lekker naar cd’s 

met verhalen (luisterboeken) 

 

 

Lees de letters op nummerborden van 

andere auto’s en schrijf ze op. Probeer 

met de letters die je hebt woorden te 

maken. Wie heeft het snelst een woord 

gemaakt? 

 
 

 

Maak alfabetkaarten. Zie je onderweg een 

letter? Streep die dan weg op de kaart. 

Wie heeft het eerst de kaart helemaal 

vol? Bingo!! 
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In de zomervakantie ben je meestal 

veel buiten. Het is lekker weer, iedereen 

heeft vrij, misschien ga je wel met 

vakantie. 

 

Lezen schiet er dan vaak bij in, maar 

dat is zonde! Want als je na de vakantie 

weer naar school gaat, blijkt vaak dat je 

bent teruggegaan in leesniveau. Lezen 

kost dan ineens weer meer moeite dan 
voor de vakantie…  

Wat kun je daaraan doen…? 

Blijf lezen! 

Neem boeken mee op vakantie, 

een stapel Donald Ducks, een 

leuk boek over je hobby, het 

maakt niet uit.  

 

Als je elke dag een kwartiertje 

leest, is dat al voldoende om 

geen leesachterstand te krijgen. 

 

Enneh… lezen is nog hartstikke 

leuk ook! 
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Download ook de gratis VakantieBieb app! 
Met ruim 30 boeken voor kinderen. 
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