
#1 LEZEN
Naast boeken lezen, kun je op

veel andere manieren
oefenen met lezen. Probeer

bij het ontbijt te lezen wat er
op de verpakking van je

beleg staat, lees de
plaatsnamen op borden, lees
in een vakantie-doe-boek of

de menukaart in een
restaurant!

#0 dyslexie

Volgende week is het alweer zomervakantie! Misschien ga je wel op vakantie of blijf
je thuis. Er is één ding zeker... het is zo enorm belangrijk dat je blijft lezen! Of je nou
op de camping zit of lekker in het gras in de tuin of op het balkon, je kan altijd wel
een mooi plekje vinden om te lezen. In deze nieuwsbrief vind je dan ook een leuke
leesbingo, leestips en nog veel meer! Wat denk je bijvoorbeeld van een wedstrijd!
We dagen jullie dit jaar uit om een stukje te schrijven over de vakantie. Dat mag een
avontuur zijn van jezelf, maar je mag het verhaal ook helemaal zelf verzinnen.
Verderop vind je meer over de wedstrijd.

Nog een belangrijke tip: Geniet van je vakantie!!

PS In deze nieuwsbrief kun je klikken op de dingen die onderstreept zijn! Klik
bijvoorbeeld op dit filmpje over dyslexie bij #0 DYSLEXIE!

ZOMERVAKANTIE
NIEUWSBRIEF

#2 SPELLING
Er zijn veel leuke spelletjes,

waarin je oefent met spelling,
zoals, Scrabble of Codenames.

Je kunt bij ons ook spelletjes
'lenen' met de spellingregels
waar jij nu mee oefent, zoals
kwartet, domino en memory. 
Verder kun je altijd spelletjes

doen op Taalblobs of
bijvoorbeeld op

www.spellingoefenen.nl

O P E

#3 LUISTERBOEKEN
Hoe lekker is het om op de achterbank van de

auto naar een luisterboek te luisteren?!? 
 

 
- Word lid van Superboek (gratis)

- Via de online bibliotheek (als je lid bent van
de bieb)

- Yoleo (gratis als je een bibliotheekpas hebt)
- Storytel (probeer dit nu 14 dagen gratis) 
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Ook benieuwd hoe dyslexie
ontstaat en hoe leer je

eigenlijk lezen?
 In dit filmpje geeft een
neurowetenschapper

op heldere wijze inzicht in
wat er in het brein gebeurt
bij het leren lezen en waar

dit mis kan gaan.
Het duurt een kwartier en is

zeker de moeite waard!

http://www.ope-online.nl/
https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/hyperlink#.YN2He7txeUk
https://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-ontstaat-dyslexie
https://www.taalblobs.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek
https://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.yoleo.nl/
https://www.storytel.com/nl/nl/
https://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-ontstaat-dyslexie


Er zijn een heleboel leuke boeken die verfilmd zijn, zoals: Meester Kikker, Dolfje
Weerwolfje, Piraten van hiernaast, de Kameleon, Superjuffie, Foeksia de miniheks,

Mees Kees, de Boskampi's, Heksje Lilly en Achtste-groepers huilen niet. 
 

Daarnaast is er van de Regels van Floor en Geronimo Stilton zelfs een leuke serie
gemaakt!

 

Tip 1: wil je graag oefenen met het lezen van de ondertiteling? Kijk de film dan in het
Nederlands, maar wel met ondertiteling en probeer soms mee te lezen! 

 

Tip 2: Kijk eerst de film en lees dan het boek. Zo ken je de namen al en is het boek
vaak makkelijker te lezen!

Hoe leuk is het als iedereen een
grappig, spannend, fantasierijk

vakantie-verhaal schrijft? Schrijf
over een avontuur of verzin er zelf

eentje. Na de vakantie zullen we alle
verhalen bundelen en met jullie

delen!
Schrijf jij het leukste verhaal? Dan

win jij een cadeau uit de 50
puntenbak en komt jouw verhaal op

de voorpagina!

HOE KOM IK DE
ZOMER DOOR?

Ben jij (gratis) lid van de bibliotheek?
Meld je dan aan voor de online

bibliotheek en lees thuis en/of op de
vakantie verschillende leuke ebooks.

 

Vakantielezen helpt je met leuke
opdrachten om ook in de zomer te

blijven lezen. Ga op schattenjacht en
ontdek Avonturenland, Dierenrijk,

Lachland, Sportmanië. Griezelkust en
Sprookjeseiland!

 

Op www.zomerlezenkids.com vind je
allerlei lees- en boekentips om de

zomer door te komen. 

Een leuke manier om het begrijpend
lezen te oefenen is het volgen van

een recept. Kies een zomerrecept uit
(ijsje, smoothie, salade) en lees dit

samen met een volwassene.
Bedenk eerst welke boodschappen

nodig zijn en maak een
boodschappenlijstje. Doe de

boodschappen samen en ga aan de
slag met het recept.

 
Deze tip is leerzaam, leuk en lekker!

Ook dit jaar hebben we weer een
leesbingo! Lukt het jou om een
kwartier op je buik te lezen? Of

bijvoorbeeld in je pyjama of in het
zonnetje? 

Als je de ingevulde bingo na de
vakantie weer inlevert krijg je 2

boekenpunten cadeau! Dat wil toch
iedereen?!?

#4 online #5 kook een recept

#6 LEESbingo #7 SCHRIJFWEDSTRIJD

#8 FILMTIPS

Mees Kees- Officiele Trailer

https://www.netflix.com/nl/title/80244844
https://www.netflix.com/nl/title/70286458
https://www.pathe.nl/film/23942/de-piraten-van-hiernaast
https://www.netflix.com/nl/title/70277692
https://www.netflix.com/nl/title/81268507
https://www.netflix.com/nl/title/70299781
https://www.netflix.com/nl/title/70290075
https://www.netflix.com/nl/title/80097522
https://www.pathe-thuis.nl/film/9966/heksje-lilly-de-draak-en-het-magische-boek
https://www.netflix.com/nl/title/70279928
https://www.zapp.nl/programmas/deregelsvanfloor/gemist
https://geronimostilton.com/NL-ho/geronimo_tv/
https://www.youtube.com/watch?v=hZ4-POf6_ME
https://www.ope-online.nl/zomervakantie-2022-schrijfopdracht/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/informatie-over-abonnement.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar/vakantielezen.html
http://www.zomerlezenkids.com/
https://www.ope-online.nl/zomervakantie-2022-leesbingo/
https://www.youtube.com/watch?v=6Tu0M0XKQMU


Heb je je ooit afgevraagd waarom duiven
altijd zo raar doen? Dat komt omdat ze
strijden tegen het kwaad om de mensheid te
redden! Duif Rots is dé meester der
vermommingen en samen met zijn vrienden
lost hij de grootste mysteries op. Een boek vol
humor en hilarische illustraties. 
Er zijn verschillende boeken in deze serie!

ECHTE DUIVEN
VANGEN BOEVEN

WOMBAT & VOS
AVONTUREN IN DE STAD

Wombat is een coole, zeldzame stadswombat
die niet van regen houdt, maar gek is op friet.
Vos is onrustig en humeurig en draagt een
mooie cape. Als ze samen een avontuur
beleven, loopt het geheid in de soep!
Grappige boekenserie voor de beginnende
lezer. Van de maker van de Waanzinnige
boomhut-boeken.

'Silvester en de bizarre verhuizing' is het eerste
deel in een graphic novel-serie met veel humor.
Willeke Brouwer brengt in de Silvester-serie de
verschillen tussen kinderen in de stad en op het
platteland aan het licht. Ze doet dat op zo’n
grappige, authentieke manier dat waar je ook
woont, je deze boeken met heel veel plezier zult
lezen.

De knotsgekke president van Costa
Banana.
Een generaal met een gruwelijk plan.
Een aantal zeer verdachte bromvliegen.
Twee kinderen die de wereld moeten
zien te redden.

De gruwelijke generaal is een superspannend
verhaal over:

1.

2.
3.
4.

SILVESTER
...EN DE BIZARRE VERHUIZING

Ellis houdt enorm van popcorn. Ze maakt
het iedere middag in de magnetron. Maar
op een dag gebeurt er iets raars, Een
maiskorrel wil niet ploffen. Hij groeit en
groeit, tot hij zo groot is als een kiwi. Uit
de korrel ploppen twee beentjes en twee
armpjes! Het wordt een mannetje. En hij
kijkt heel erg boos...

BOB POPCORN
AVI E3-M4

#9 BOEKENTIPS

COSTA BANANA SERIE
DE GRUWELIJKE GENERAAL

Klik hier voor nog
meer leuke
boekentips!

http://leesbevorderingindeklas.nl/tiplijsten/


Sanne Kingsmans heeft een
nieuwe baan en gaat vanaf

september werken bij de EPP in
Nunspeet.

We gaan haar missen en wensen
haar veel plezier!

 
Afgelopen jaar hebben we helaas
ook afscheid genomen van collega

Annelies Beijers.

Onze locatie in Harderwijk is
verhuisd!

Vanaf 4 juli is ons nieuwe adres:

Je kunt deze nieuwsbrief en eerdere nieuwsbrieven ook terugvinden op
onze site: www.ope-online.nl

Vanaf eind augustus zijn er twee
nieuwe stagiaires: Ilse en Elin. 

 
Ilse werkt op maandag samen met

Marjon en op donderdag met
Esther in Harderwijk. Elin werkt op

maandag samen met Sanne in
Harderwijk en op donderdag

samen met Romy. 

 Esther, Jenneke, Lian, Lianne, Lieneke, Lotte, Margreet,
Marjon, Romy, Sanne K en Sanne M

Via onze website www.ope-online.nl kunt u de actuele wachttijden voor de
dyslexiezorg en de B-GGZ (sociaal emotioneel) zien.

In de zomervakantie gaan we
nieuwe boeken bestellen. Neem
na de vakantie snel een kijkje in

de boekenkast!

#10 MEDEDELINGEN

Onze stagiaire Lian Spoelstra is met
vlag en wimpel geslaagd en blijft

bij ons! Ze gaat maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag voor ons

werken als dyslexiebehandelaar en
onderzoeker.

Oosteinde 21
3842 DR

HARDERWIJK
 

http://www.ope-online.nl/
https://www.ope-online.nl/team/
http://www.ope-online.nl/
http://www.ope-online.nl/
https://www.ope-online.nl/team/
https://goo.gl/maps/s2h2p9mpY3TNPgue7

