Voorkom de zomerdip!

Het is verstandig om ook in de zomervakantie je kind te laten oefenen met schrijven en
tekenen. Want wist je dat niveauverschillen tussen leerlingen voor een groot deel
ontstaan in deze periode? Vraag het maar eens aan de leerkracht; als er niet geoefend
wordt met lezen, rekenen en schrijven, gaat het niveau in 6 weken zomervakantie
behoorlijk achteruit. Ook wel de ‘zomerdip’ genoemd!
Nu is het echt niet de bedoeling dat je in die heerlijke vrije weken dagelijks met je kind
‘schooltje gaat spelen’, maar je kunt je kind wel laten oefenen zonder het gevoel te
hebben weer iets te moeten. Hoe?
Hier wat leuke tips voor tijdens de vakantie!
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Laat je kind een lijstje maken met alles dat hij wil meenemen op vakantie of een
dagje weg. Let erop dat je kind het potlood goed vasthoudt.
Een boodschappenlijstje maken. Jij vertelt wat er nodig is van de winkel en je
kind schrijft het op.
Kies samen iets uit en teken dat allebei zo goed mogelijk na. Leuk om te doen en
een super goede oefening voor de oog-hand-coördinatie.
Zorg voor leuk materiaal: gekleurd papier, verschillende stiften en potloden,
stempeltjes of sjablonen. Kijk eens bij de Action of Hema.
Koop nieuwe kleurboeken. Liefst met kleinere vakjes waardoor je kind preciezer
moet werken en gestimuleerd wordt meer controle over zijn greep te houden.
Denk eens aan vakantieboeken met allerlei schrijf- en tekenspelletjes erin.
Of aan boekjes zoals magisch krassen en magisch schilderen.
Laat je kind een kaartje schrijven voor opa of oma of andere thuisblijvers.
Koop een schriftje en maak samen een vakantiedagboek. Plak er leuke dingen van
de vakantie in (bijvoorbeeld schelpen, kaartjes van het pretpark) en laat je kind
erbij schrijven en tekenen.
Veel plezier en geniet van de vakantie !
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