Doorlezen in zomer voorkomt achteruitgang van 1
tot 2 niveaus

Juf Maike deelt kinderzwerfboeken uit

Houten, 4 juli 2017 - Juf Maike, bekend van haar blog jufmaike.nl, ging vandaag naar de Heilige
Familieschool in Houten om aandacht te vragen voor lezen in de zomervakantie. Als kinderen
stoppen met lezen heeft dit enorme impact op hun taalontwikkeling. Ze kunnen wel 1 tot 2 AVI
niveaus achteruit gaan. Door kinderzwerfboeken uit te delen wilde zij laten zien dat er goede
initiatieven zijn die kinderen stimuleren om in de zomer door te lezen. In Nederland staan ruim
1.700 KinderzwerfboekStations waar kinderen boeken kunnen brengen en halen. In de zomer
zijn er extra activiteiten bij deze KinderzwerfboekStations om kinderen, vooral ook in
achterstandswijken, aan het lezen te houden.

Kinderzwerfboek voor iedereen bereikbaar
Lezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat als er
boeken in huis zijn kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school gaan. Dit geeft ze betere kansen
voor de toekomst. Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en heeft als doel
om zoveel mogelijk kinderboeken te laten zwerven. Hiermee willen ze de boeken binnen bereik van
zoveel mogelijk kinderen krijgen. Kinderzwerfboek verspreidt zelf boeken, maar nog belangrijker is het
dat iedereen meedoet. Dit kan door gelezen boeken die in de kast staan een tweede leven te geven.
Kinderzwerfboek verstrekt gratis zwerfstickers. En online kan de zwerftocht van een boek gevolgd
worden. Het initiatief past uitstekend in de huidige tijdsgeest; het is een sprekend voorbeeld van hoe
de deelmaatschappij werkt. Kinderzwerfboek is een idee van Leo Dijkgraaf. Hij gaf het idee cadeau
aan Nationaal Fonds Kinderhulp ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het kinderfonds in
2010.
Over Juf Maike
Ik ben juf Maike, getrouwd met kinderboekenschrijver Jozua Douglas en moeder van een zoontje
(2014). In 2012 ben ik Jufmaike.nl gestart om een plek te hebben voor al mijn creatieve ideeën als
leerkracht. Door de komst van mijn zoontje is de site uitgebreid en schrijf ik ook over onder andere de
ontwikkeling thuis. Ik ben dol op schrijven en deel graag mijn belevenissen in de klas en thuis, schrijf
recensies, maak lesmateriaal en zet ik tips voor de ontwikkeling op de site.
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