
ZOMERLEZEN

Jippie: 
tijd voor 

ZOMERLEZEN!

Lezen kan je overal, de hele zomervakantie lang!
In de bib vind je honderden leuke, verrassende, spannende, … boeken. 
Ook jij vindt er vast iets naar je zin.
Gekozen? Doe dan mee met de boekenbingo.

Dat werkt zo:
• Kies een opdracht en voer hem uit. Klaar? Dan mag je een kruis zetten 

door dat vakje.
• Voer evenveel opdrachten uit als je leeftijd.
 Dus: ben je 7 jaar, dan doe je 7 opdrachten. Al mag je er altijd meer   
 doen natuurlijk!
• Lever daarna de ingevulde bingo in bij je bib (aan de balie of via de 

brievenbus) en maak kans op een tof gezelschapsspel.

De winnaars worden geloot uit alle inzendingen. 

Deelnemen kan tot en met 6 september.

Meer info: nete.land/bibliotheek

BOEKENBINGO



ZOMERLEZEN BOEKENBINGO

Voornaam + naam: ........................................................................................ 
Leeftijd:   ........................................................................................ 
E-mailadres:  ........................................................................................ 
Telefoonnr.:  ........................................................................................ 
Gemeente:   ........................................................................................ 

Kruis het vakje aan als je de opdracht gedaan hebt.

Lees in je 
bed. 

Lees op een 
maandag.

Lees hardop 
voor aan 
iemand van 
je familie. 

Lees liggend 
in het gras.

Lees een 
boek 
waarvan 
je rillingen 
krijgt.

Lees voor 
aan je 
huisdier of 
knuffel.

Lees terwijl 
je een stuk 
fruit eet. 
Welk fruit at 
je?
...................................

Lees in bad. Lees een 
boek dat 
je vond op 
boekenzoeker.be

Lees een 
stripverhaal.

Lees een 
boek met 
een dier in 
de hoofdrol.

Wat is het 
lievelings-
boek van je 
oma of opa?
...................................
...................................

Plak hier 
een foto of 
tekening van 
jezelf.

Lees een boek 
waarvan de titel 
begint met de 
eerste letter 
van je voornaam 
of familienaam.

Lees 
met een 
zonnebril op.

Lees een 
mop.

Lees een 
gedicht.

Wie schreef 
het boek 
‘Alice in 
Wonderland’?
...................................
...................................

Heb je al 
een boek 
gelezen dat 
verfilmd is?
...................................
...................................

Als je een 
boek zou 
schrijven, 
wat zou de 
titel zijn?
...................................

Probeer 
eens een 
luisterboek.

Lees eens 
een boek 
waarvan je 
de kaft lelijk 
vindt.

Lees in een 
krant of 
tijdschrift.

Wat is jouw 
lievelings-
boek?
...................................
...................................

Zoek de 
betekenis op 
van FICTIE:
...................................
...................................
...................................


