Hello Star! Leesbingo
Zo wordt lezen superleuk! Je kan na elke keer lezen een leuke minibeloning krijgen, en jij kiest
welke je wanneer wil. Lees 15 minuten en je krijgt de beloning die bij de ster staat! Heb je het
af? Dan kan je een krul door de ster zetten (1 ster per 15 minuten oefenen).
Heb je de hele kaart vol? Gefeliciteerd, dan krijg je nog een extra beloning! Spreek van tevoren
met je ouder(s) af wat je beloning is bij een volle kaart.
Beloning bij volle kaart: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Hello Star! Leesbingo
Bij de sterren allemaal dingen die je goed kan doen bij het lezen (‘complimenten’). Kies vooraf voor welk compliment
je deze keer wil gaan werken. Vervolgens oefen je 15 minuten met lezen én zorg je dat je het compliment uitvoert.
(Bijvoorbeeld dat je uit jezelf begint met oefenen als je voor de 1 e ster gaat). Daarna mag je het compliment aan
jezelf geven en een krul zetten door de ster. Per oefenmoment van 15 minuten mag 1 ster worden weggestreept (als
je het compliment hebt uitgevoerd).
Heb je de hele kaart vol? Gefeliciteerd, dan krijg je een leuke beloning! Spreek van tevoren met je ouder(s) af wat
je beloning is bij een volle kaart.
Beloning bij volle kaart: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Hello Star! Leesbingo
Hieronder staan verschillende plaatsen en manieren waar en waarop je kan lezen. Kies een ster
uit en oefen 15 minuten op die plaats of op die manier. Heb je het af? Dan kan je een krul door
de ster zetten. Je kan maximaal 1 ster per oefenmoment wegstrepen.
Heb je de hele kaart vol? Gefeliciteerd, dan krijg je een leuke beloning! Spreek van tevoren met
je ouder(s) af wat je beloning is bij een volle kaart.
Beloning bij volle kaart: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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