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Beste ouder,
We staan op de vooravond van een ontzettend belangrijke week… de voorleesweek. Dit
jaar kozen we als jaarthema ‘lezen’ en we willen dit niet alleen in woorden maar ook in
daden omzetten. Een speciale werkgroep van leerkrachten werd dit jaar in het leven
geroepen om die week en het jaarthema heel het jaar door voor te bereiden. Om
volgende week Coronaproof door te laten gaan, hebben we ons moeten reorganiseren
maar niettemin doen we er alles aan om er het beste van te maken.

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zet
‘Iedereen Leest’ graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.
Onder het motto 'Lezers maak je samen' zetten we dit jaar in op ouderbetrokkenheid.
(Jammer genoeg niet in levende lijve maar wel via OLVAMEERS) Ouders zijn immers
cruciaal voor de leesopvoeding van een kind: hun invloed is het grootst, zo blijkt uit
onderzoek. Maar ze staan er niet alleen voor. Een heel netwerk rondom hen kan hen
ondersteunen in die taak. OLVA De Meersen wil dan ook zijn steentje bijdragen. Want
lezers, die creëer je samen.
Wist je dat er ook tijdens deze Voorleesweek digitaal word voorgelezen. Elke dag om 17
uur zal een andere auteur op de Facebook-pagina van ‘Iedereen Leest’ voorlezen uit
eigen werk. Neem dan een dekentje, plaats een watertje op het bijzettafeltje en zet je er
gezellig bij!

LEZEN IS HET LEKKERSTE DAT ER IS
LANG ZULLEN ZE LEZEN
Dramatisch zijn ze, de scores van onze leerlingen
voor leesvaardigheid, zo blijkt uit het internationale
PISA-onderzoek. “1 op 3 leerlingen van het vierde
leerjaar, bijvoorbeeld, leest voor het plezier”, vertelt
dit onderzoek (In 2006 was dit nog de helft). Dé
methode om ze op te krikken, is méér lezen. En dé
truc om meer te lezen, is de juiste boeken te kiezen
en er een jaarthema van te maken. Als je geen
liefde voelt voor het boek, dan kan je het vuur bij
kinderen niet aanwakkeren. De leerkrachten van
OLVA De Meersen zullen er alles aan doen om die
liefde en hun liefde te delen met hun klaskinderen. We vinden het belangrijk om dat cijfer
‘Lezen’ op te krikken.
Leren lezen gaat vooral over verhalen ontdekken, de fantasie prikkelen, en duidelijk
maken dat het lastige lezen van woordjes leidt tot een film die afgespeeld wordt in het
hoofd van de kinderen. Als een kind iets wil lezen dat makkelijker of moeilijker is dan
zijn/haar bereikt niveau dan moeten we dat toelaten… zolang hij/zij geprikkeld wordt.
Fantasie prikkelen doen we ook door voorlezen, voorlezen, voorlezen… thuis of in de klas.

IEDERE WEEK: EEN OLVAMEERSRUBRIEK OVER
LEZEN, OMDAT HET BELANGRIJK IS…

SMAKELIJK
LEZEN!
Smakelijk lezen!
Twee ogen om te eten
van dat lekkers op het blad!
Hele repen letters
naar binnen in één hap!
Smakelijk lezen!
Twee ogen als twee monden,
veel woordjes in één keer!
Van letters krijg je honger,
van lezen nog veel meer.

HET JAARTHEMALIED
We zenden in bijlage van deze speciale editie de
muzikale tonen van het jaarthemalied: “Lezen is
het lekkerste dat er is!”. Voor de kleuters is het
heel herkenbaar, lagere schoolkinderen kunnen
het meezingen…
Toen ik ergens in de jaren ’86 les gaf in Varsenare
speelden we ooit met 400 leerlingen tijdens het
schoolfeest de musical: ‘Wordt er in de ruimte ook
gelezen?’ Het lied ‘Lezen is het lekkerste wat er is!’
is één van die liederen die als een oorwurm jaren
in mijn oren gonsde.
Toen we eind vorig schooljaar met het korps
beslisten om ‘Lezen’ als jaarthema te kiezen
kwam de titel van dit lied en ook de melodie
onmiddellijk bij me op. Ik heb me murw op
internet gezocht maar die LP was nergens meer te bespeuren tot…
Ja tot, ergens eind juli, op 2dehands.be die LP te koop werd aangeboden. Als de bliksem
heb ik voor 5 euro die LP aangeschaft en door specialist Herman, directeur OLVA
Katrientje, omgezet in MP3. Hierbij dus het resultaat… wonderwel… geen kraakje te
bespeuren. Leg je achterover, geniet of kom gewoon in beweging… van links naar
rechts… met een boek in de hand en met je kinderen binnen handbereik!!!
Lezen is het lekkerste dat er is
Lezen is gewoon te gek voor woorden
Daarom zingen we in prachtige akkoorden
Lezen is het lekkerste dat er is. (2x)
Als de televisie uitvalt,
Of je voetbal je verveelt,
Baal je van je kleine broertje
Of je bent je moe gespeeld… Dan is…
Lezen is het lekkerste dat er is
Lezen is gewoon te gek voor woorden
Daarom zingen we in prachtige akkoorden
Lezen is het lekkerste dat er is.
Moet je bij de tandarts wachten,
Reis je uren met de trein,
Dan zijn strip en boek je vrienden
Zonder zou het akelig zijn. Dus is
Lezen is het lekkerste dat er is
Lezen is gewoon te gek voor woorden
Daarom zingen we in prachtige akkoorden
Lezen is het lekkerste dat er is.
Maar wat het vermoeide kind
Toch het aller prettigst vindt
Is het verslinden van een strip
Dat staat bij ons echt één met stip
’n strip is ook het lekkerste dat er is.

