Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van het Integraal Kindcentrum De Geluksvogel
Beste ouders/ verzorgers,

Ik zal mij eerst even aan u voorstellen. Mijn naam is Marjon Wolswijk en ben werkzaam bij
het Centre Céramique, stadsbibliotheek van Maastricht als jeugdbibliothecaris/leesconsulent.
Vanaf januari 2017 zal ik wekelijks vier uren werkzaam zijn op de basisschool van uw kind.
Wat ik ga doen op school is de kinderen het plezier in lezen te laten ontdekken. Ook zal ik
regelmatig de groepen bezoeken voor een activiteit in de klas.
Wat is een Bibliotheek op School: Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en
scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van
kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Een goede,
actuele collectie boeken binnen de muren van de school kan het leesplezier aanwakkeren en
bevorderen. Als kinderen zeggen niet van lezen te houden, komt dat meer dan eens doordat
ze nog niet in aanraking zijn gekomen met de voor hem/haar geschikte boeken. Als de
boeken in de schoolbibliotheek overzichtelijk gepresenteerd staan en gerangschikt op
leesniveau, dan kan ieder kind een boek vinden dat bij hem/haar niveau past en aansluit bij
de interesses. Zo kunnen niet-lezers lezers worden!
Want lezen is belangrijk: Thuis en op school voorgelezen worden is van groot belang voor
de taalontwikkeling van (jonge) kinderen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een kind
dat graag en goed leest en zijn of haar weg weet in de media meer kansen heeft op de
arbeidsmarkt later. Bovendien is een lezend kind taalvaardiger. Een kind dat een kwartier per
dag leest of wordt voorgelezen leert maar liefst 1000 nieuwe woorden in een jaar. Het lezen
van boeken kan een belangrijke en ontspannen manier zijn om de taalvaardigheid van
kinderen uit te breiden.
Het lenen van boeken is helemaal gratis.
De voorwaarde om deel te nemen aan de uitleen van boeken is het invullen en ondertekenen
van een inschrijfformulier. Ik hoop uw kinderen te zien in de Bibliotheek op school!
Met vriendelijke groet,
Marjon Wolswijk, Leesconsulent/jeugdbibliothecaris Centre Céramique

