
Maak ergens
in huis een

fijne leesplek.

2

Praat tijdens
het eten over

het boek dat je
leest. Wat vind

je ervan?

1

Probeer eens
een zoekboek.

3
Leen allemaal
een boek of

tijdschrift in de
Bibliotheek. 

5
Lees 5

moppen
uit een

moppenboek.

4

Papa en
mama geven

het goede
voorbeeld en
lezen ook een

kwartier.

6
Vraag een

volwassene
te vertellen
over zijn of

haar favoriete
kinderboek.

8
Na het

Sportjournaal
15 minuten
voorlezen..

7

Probeer
samen een

toneelleesboek.

9
Lees je

huisdier of
knuffel voor.

10 Maak thuis
een plek

voor jullie
(kinder)-
boeken.

11

15 minuten gelezen?
Kleur een shirtje in!



Thuis!
Doe mee met de Thuiseditie!
Scoor een Boek! is een leesbevorderingsproject voor groep 5 van de Bibliotheek 
Deventer in samenwerking met Go Ahead Eagles. Dit project speelt zich op 
school af, maar... ook thuis kun je boeken scoren! Het hele gezin doet mee: papa, 
mama, broertjes en zusjes. Hang deze poster thuis op en nodig iedereen uit om 
mee te lezen! 

Ook thuis kun je lezen trainen (oefenen)
Op de bovenste helft van het voetbalveld staan allerlei leuke opdrachten.
Heb je een opdracht gedaan? Kleur dan het betreffende voetbalshirt in. 
Je mag zoveel ‘trainen’ en shirtjes kleuren als je wil.

Op de onderste helft van het voetbalveld staan 10 spelers van jouw club! 
15 minuten gelezen? Kleur een shirtje in. 
Hoeveel scoor jij er? 

Doe mee en win en voetbal met handtekeningen!
Wil jij een voetbal winnen met handtekening van Go Ahead Eaglesspelers? 
Stuur dan vóór 9 mei 2021 een foto van jouw (ingevulde) poster naar 
nienkeroozendaal@bibliotheekdeventer.nl. Als de bibliotheken in de Gemeente 
Deventer open zijn, mag je natuurlijk ook daar je poster inleveren (onze adressen 
vind je op www.bibliotheekdeventer.nl). Je hoeft hiervoor niet álle shirtjes 
ingekleurd te hebben, maar wel een aantal. 

Onder alle inzenders verloten we vijf voetballen met handtekeningen. In de 
week na de meivakantie nemen we persoonlijk contact op met de winnaars.
Veel leesplezier gewenst!

Naam: .............................................................................................................................

Telefoonnummer: .........................................................................................................

E-mailadres: ...................................................................................................................

Ingeleverd in bibliotheekvestiging: ............................................................................

Logo’s  

www.bibliotheekdeventer.nl/scooreenboek


