
Praat tijdens 
het eten over 
het boek dat 
je leest. Vond 
jij de hoofd-

persoon slim?

2

Probeer eens 
een zoekboek. 
De bibliotheek 

heeft er heel 
veel. Ga samen 

op zoek!

1

Ga op zoek 
naar letters 

en woorden in 
huis. 

3
Leen allemaal 

een boek of 
tijdschrift in de 

bibliotheek. 

5
Samen lezen 
op de bank.

4

Papa en 
mama geven 

het goede 
voorbeeld. En 
lezen ook een 

kwartier.

6
Samen met 

papa of mama 
voorlezen.

8
Na het 

Sportjournaal 
15 minuten 
voorlezen.

7

Klets tijdens 
het eten 
over je 

lievelingsboek.

9
10 Maak thuis 

een plek voor 
jullie (kinder)-

boeken.

11

15 minuten gelezen? 
Plak een sticker!

Lekker 
(voor)lezen  
op bed voor 
het slapen 

gaan.



Thuis!
Doe mee met de Thuiseditie!
Ook thuis kun je boeken scoren.
Het hele gezin doet mee: papa, mama, broertjes en zusjes.
Hang deze poster thuis op.
En start met lezen en voetbalstickers plakken. 
Zoveel als je kunt!
Scoor een Boek start op 11-02-2019. 
Lever deze poster in op school uiterlijk op 9 april!

Ook thuis kun je lekker lezen
Op de bovenste helft van het voetbalveld staan allerlei leuke opdrachten.
Heb je een opdracht gedaan? Plak een voetbalsticker bij de opdracht.
Je mag zo vaak mogelijk een opdracht doen als je wilt.
Op de onderste helft van het voetbalveld staan 10 spelers van jouw club! 
15 minuten gelezen? Plak een sticker! 
Op een speler of in het veld. Of scoor in het doel!

Kom kijken naar N.E.C.!
Ooit al een wedstrijd van N.E.C. bijgewoond? 
Dit is je kans! Jij krijgt een vrijkaartje voor een thuiswedstrijd van N.E.C. 
Je krijgt hiervoor nog een brief van N.E.C. via school.   

Contact en informatie
Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar Kees Meulendijks van 
de Bibliotheek Gelderland Zuid: kmeulendijks@obzg.nl
Meer informatie vind je op: 
www.obgz.nl/scooreenboek en www.nec-nijmegen.nl 

Word lid van de Bibliotheek Gelderland Zuid
Gratis voor kinderen tot 18 jaar.
Bij de balie van je bibliotheek kun je een pasje vragen.
Of kijk op www.obgz.nl/lid-worden.
Volwassenen betalen € 58,50 per jaar. Dat is nog geen € 5 per maand.
Kijk voor alle voordelen en mogelijkheden op www.obgz.nl.

Logo’s  

ik heb 

.......... 

voetbal-

stickers 

geplakt!!


