
Ik lees een boek 

met deze sticker Ik ben naar de 

bibliotheek 

geweest

Ik lees een boek 

met deze sticker
Mijn vader heeft 

mij voorgelezen

Ik heb hardop 

gelezen

Ik heb 2 boeken

uit

Ik heb een

tijdschrift 

gelezen

Ik lees een boek

met deze sticker
Ik heb onder de 

tafel gelezen

Ik heb een

luisterboek

beluisterd

Ik heb een

moppenboek 

gelezen

Ik lees een boek

met deze sticker

Mijn moeder 

heeft mij 

voorgelezen

Ik heb een

stripboek 

gelezen

Ik heb mijn 

knuffel

of huisdier

voorgelezen

Ik lees een boek

met deze sticker Ik heb mijn 

moeder 

voorgelezen

Ik heb in bed 

voor

het slapen gaan

gelezen

Ik heb een                           

e-book

gelezen 

Ik lees een boek

met deze sticker
Ik heb mijn  

moeder verteld

waar mijn boek

over gaat

Ik heb op de wc 

gelezen

Ik lees een boek

met deze sticker Ik heb buiten 

gelezen

Ik lees een boek

met deze sticker
Ik heb in de

bibliotheek

gevraagd wat

een leuk boek

voor mij is

Ik lees een boek

met deze Ik lees in het

donker met een

zaklamp

Ik heb een leesfoto 

opgestuurd naar 

zomerleesbingo@ 

gmail.com

Ik lees een boek

met deze sticker

Ik heb mijn vader 

verteld

waar mijn boek

over gaat

Ik lees een boek

met deze sticker Ik heb een

makkelijk boek

gelezen

Ik lees een boek

met deze sticker Mijn opa/oma of

broer/zus heeft

mij voorgelezen

Ik heb op mijn

favoriete 

leesplek

zitten of liggen

lezen

Ik lees een boek

met deze sticker Ik heb mijn 

vader/moeder 

voorgelezen

Ik lees een boek

met deze sticker Ik heb een boek 

in

1 keer uitgelezen

Ik lees een boek

met deze sticker Ik heb mijn opa/

oma of broer/zus

voorgelezen

Hoeveel lees jij deze zomer?  Je mag één kruisje zetten als je 15 minuten of meer gelezen hebt. Heb je 

15 kruisjes? Ga naar de bibliotheek, dan krijg je een verrassing!

Zomerleesbingo 2022

Inleveren kan tussen 25 juli en 4 september 2022

Naam: …………………………………………………………

Fijne vakantie!


