Thuis werken met ‘Lezen en schrijven met Dolfje Weerwolfje’

WROW!

TAAL IS TOF!

Beste ouder/verzorger,
U ontvangt deze brief omdat wij in de klas aan de slag zijn gegaan met het
programma ‘Lezen en schrijven met Dolfje Weerwolfje’.
Dit programma van kinderboekenschrijver Paul van Loon bestaat onder andere
uit een speciaal Dolfje Weerwolfje tijdschrift met leuke opdrachten op het
gebied van lezen en schrijven. Bij dit tijdschrift is een lesbrief gemaakt waar wij
in de klas mee gaan werken.
Wij vinden het belangrijk om extra aandacht te geven aan lezen en
schrijven. In Nederland zijn circa 1,3 miljoen mensen laaggeletterd, dit
betekent dat zij moeite hebben met lezen en schrijven. Zij kunnen zich
daardoor onvoldoende redden in de maatschappij. Dit probleem begint
vaak al op jonge leeftijd. Van de leerlingen die de basisschool verlaten,
heeft 25% een leesachterstand van twee jaar.
15 minuten per dag
De school heeft een grote rol in het leren van lezen en schrijven, maar
ook thuis kunt u hieraan bijdragen. Als kinderen buiten school dagelijks
15 minuten lezen, breiden zij hun woordenschat aanzienlijk uit. Een kind
dat 15 minuten per dag leest of wordt voorgelezen, leest 55 keer zo
veel woorden per jaar als een kind dat 5 minuten per dag leest of wordt voorgelezen. Lees je
5 minuten per dag, dan lees je in een jaar slechts 21.000 woorden; kinderen die 15 minuten
per dag lezen, lezen 1.146.000 woorden per jaar!
Leuke opdrachten
Op de achterkant van deze brief vindt u een aantal leuke opdrachten die bij het programma
‘Lezen en schrijven met Dolfje Weerwolfje’ horen en die gemakkelijk thuis uitgevoerd kunnen
worden. Wij stellen het zeer op prijs als u een of meerdere opdrachten thuis zou willen doen.
Dat is niet alleen leerzaam, maar ook erg leuk!
Meer informatie
Wilt u zelf beter leren lezen en schrijven? Bel gratis 0800 023 44 44. Mocht u meer informatie
wensen over laaggeletterdheid en het werk van Stichting Lezen & Schrijven, bezoekt u dan
vooral www.lezenenschrijven.nl.
Voor meer informatie over ‘Lezen en schrijven met Dolfje Weerwolfje’ kunt
u kijken op www.lezenenschrijvenmetdolfjeweerwolfje.nl. Hier vindt u ook
een gratis download van het tijdschrift en de lesbrief waarmee wij werken.

www.lezenenschrijvenmetdolfjeweerwolfje.nl
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TAAL IS TOF!
LEES VOOR!
Het belangrijkste wat u als ouder kunt doen, is zorgen
dat uw kind plezier heeft in verhalen en boeken; lees
daarom voor! Dit is belangrijk, natuurlijk als kinderen
nog niet kunnen lezen, maar ook als ze dat al wel
kunnen. Voorlezen zorgt ervoor dat uw kind het plezier
in lezen ervaart, nieuwe woorden leert en de structuur
van verhalen herkent. Er zijn verschillende manieren
om het voorlezen en samenlezen leuk en afwisselend te
houden. U kunt bijvoorbeeld om de beurt (u en uw kind)
een bladzijde voorlezen. Dat houdt de vaart er lekker in.
Of spreek bij dialogen af wie welk personage speelt, en
verzin er gekke stemmetjes bij.
U kunt er ook een spelletje van maken. Gooi om de beurt
een dobbelsteen. De dobbelsteen bepaalt hoeveel regels
ieder moet lezen. Ook grappig: laat uw kind meelezen als
u voorleest en maak bewust eens een fout. Als uw kind u
verbetert, zorgt u spelenderwijs voor extra oefening.
Laat uw kind het boek (mee) uitkiezen. Het is belangrijk
dat een kind zijn eigen smaak kan volgen. Als een kind
een paar keer een boek krijgt dat hij helemaal niet leuk
vindt, denkt hij na drie keer dat lezen niet leuk is. Dat
gevoel is later heel moeilijk te herstellen.

KNUSS E LEESPL EK

Stimuleer uw kind veel te lezen. Laat hem/haar ervaren
hoe gezellig en ontspannend dat is. Maak een fijne
leesplek met een lampje, kussen of zitzak en een stapeltje
tijdschriften en boeken uit de eigen collectie of van de
bibliotheek. Kies boeken die passen bij de interesses
van uw kind en zorg voor een gevarieerd aanbod.
Denk bijvoorbeeld ook eens aan: informatieve boeken,
gedichtjes, moppenboekjes, luisterboeken of strips.
Wissel regelmatig van collectie door bij de bibliotheek
nieuwe materialen te lenen. Een lidmaatschap van de
bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18 jaar.

MENUKAARTJES
Een verjaardag, bijzondere gelegenheid of
gewoon een gezellige zondag? Uw kind vindt
het vast leuk om de menukaartjes te maken: één
voor de hele tafel, of één kaartje per persoon.
Als jullie samen boodschappen gaan doen, laat
uw kind dan het boodschappenlijstje schrijven.
In de supermarkt zoeken jullie samen naar de
producten die op het lijstje staan.

ONTBIJ TSPELL ETJE
Terwijl u gezellig aan de ontbijttafel zit, kunt u
een van de verpakkingen van de ontbijtproducten
voorlezen terwijl de rest van het gezin zijn ogen
dichthoudt. Wie raadt als eerste om welk product
het gaat? Cornflakes, melk of zou de zin toch
achterop het pak sinaasappelsap staan? Wie het
goed heeft geraden, is nu
aan de beurt om een
zin voor te lezen.

WOORDSLANG
Een woordslang maken is een leuk spel voor
onderweg (in de auto, bus, trein, vliegtuig,
tijdens het wandelen enzovoort). Noem een
dierennaam, bijvoorbeeld: poes. Laat uw kind
een dier verzinnen dat begint met de laatste
letter van het vorige woord, de s dus. Uw kind
verzint nu misschien wel het woord slang. En
zo gaan jullie verder (gorilla – aap – panter –
rat). Maak de woordslang zo lang mogelijk.
U kunt ook invoeren dat je na 30 seconden
nadenken een tip mag vragen. Een tip kan
zijn: ‘Het heeft twee bulten op zijn rug’ of:
‘Op dit dier kun je galopperen’.
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