Ouderbrief
Willemijn wil niet zwemmen – Lida Dijkstra

Samen kijken naar een BereslimBoek is niet alleen leuk maar ook erg leerzaam!
Wist u dat kinderen gemiddeld 2 à 3 nieuwe woorden per dag leren?
Met BereslimmeBoeken leren kinderen in een half uur tijd maar liefst 5 à 6 nieuwe woorden!
Hoe kan dat?
Door de bewegende beelden en het toevoegen van geluiden begrijpt het kind het verhaal
beter. Nieuwe woorden worden zo makkelijker onthouden.
Kinderen houden van herhaling. Het geeft hen zelfvertrouwen. Ze weten wat er gaat
gebeuren en kunnen het verhaal na één of twee keer kijken al zelf gaan ‘voorlezen’.
Vooraf
Stel de vraag aan uw kind waar het verhaal over zou kunnen gaan.
Waar is Willemijn?
Hoe weet je dat?
Heb je zelf ooit op de duikplank in het zwembad gezeten?
Zou je dat wel / niet durven?
Tijdens het kijken
Door op de animatie te klikken stopt de film. Handig als u een vraag wil stellen aan uw kind
over het verhaal of wanneer uw kind zélf iets wil vertellen.
Zit uw kind zelf op zwemles? Zo ja, wat doe je voordat je gaat zwemmen?
Zet de film stil als het zusje van Willemijn in het water valt. Vraag wat uw kind zélf zou doen
als hij of zij dit ziet gebeuren. Zou uw kind ook hulpje van de zwembadjuf of -meneer willen
zijn? Waarom?
Na het kijken
Zwemmen in het zwembad.
Pak een donkerblauw (vouw) blaadje. Laat uw kind met een lichtblauw kleurpotlood of
wasco golflijnen tekenen van links naar rechts. Zodra de bovenste helft van het
donkerblauwe blad vol met golflijnen staan mag uw kind een lichtblauw (vouw)vel pakken.
Knip dit vel doormidden. Lijm vervolgens de rechterzijde, de onderkant en de linkerzijde vast
op de onderste helft van het donkerblauwe vel. Laat uw kind zichzelf in zwemkleding
tekenen en schuif het tussen beide vellen. Nu kan uw kind gaan zwemmen in dit zwembad!
Veel zwemplezier!

