
Lees 100 minuten! Lees 100 minuten! 
Dit jaar bestaat de Bibliotheek Oss 100 jaar! Heb jij moeite met de 
Nederlandse taal? Doe dan mee met deze actie. Lees 100 minuten 
om de leesmeter te vullen. Maak kans op een leuke prijs!

Gefeliciteerd! 
Je hebt 100 minuten gelezen. Ben je klaar voor een nieuwe leesmeter? 

Nog een paar minuten te gaan. 
Je bent er bijna!

Jij bent al ver! 
Leuk om zo veel te lezen toch?

Ben je al aan een boek begonnen om te lezen?

Hoe gaat het lezen tot nu toe? 
Welke nieuwe woorden heb je gelezen?

Dat gaat snel! 
Je zit al op de helft. 

Je bent goed aan het lezen. 
Ga zo door!

Heb je al iets moois gelezen? 
Vertel het aan iemand om je heen. 

 Lees rustig door, 
je gaat goed vooruit!

De eerste 10 minuten heb je al gelezen.
 Goed gedaan!

Heb je een minuut gelezen? 
Kleur dan 1 balkje in. 
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Wat moet je doen?

-  Lees Nederlandse teksten. 
 Zet de leesminuten in de leesmeter. Elke minuut telt 
 mee. Lees tijdschriften, kranten, het melkpak op 
 tafel, een recept, handleiding of natuurlijk boeken.

-  Schrijf op de achterkant 
 van deze poster wat je hebt gelezen.

-  Heb je 100 minuten gelezen? 
 Maak een foto van je poster (voorkant en 
 achterkant) en mail deze foto’s naar: 
 taalnetwerkoss@nobb.nl. 
 Dit kan tot 11 september 2021. 
 Je kunt een leuke prijs winnen.

-  Wil je meer lezen? 
 Haal een nieuwe poster op bij het Taalhuis.

-  Prijsuitreiking  
 Op 25 september wordt de winnaar bekend 
 gemaakt tijdens ons feestweekend. 
 Heb je gewonnen? Dan krijg je een mail.

Veel leesplezier en succes!

Naam:

E-mailadres:
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Lees 100 minuten! Lees 100 minuten! 
Mijn leeslijst

Wat heb jij allemaal gelezen in 100 minuten? Schrijf bijvoorbeeld de titel 
en schrijver van een boek op of de naam van de krant. Bijvoorbeeld: 

Het Taalhuis
Taal is overal. In brieven, in het verkeer, bij de dokter, op de computer. Het is daarom belangrijk dat iedereen 
goed Nederlands leest, spreekt en schrijft. Dit is belangrijk voor mensen die in Nederland zijn geboren én 
voor mensen van wie Nederlands de tweede taal is. In het Taalhuis is hier veel informatie over te vinden. 
Je kunt in een groep oefenen met de Nederlandse taal. Ook zijn er veel taalactiviteiten. Denk aan het 
Taalcafé om samen te praten, de Meeleeskring om samen te lezen, de Schrijfkring om samen te schrijven. 
Het Taalhuis zit op de eerste verdieping in de Bibliotheek Oss. 
Meer informatie? Mail naar taalnetwerkoss@nobb.nl of bel naar 0412-842005.

Oss
Bibliotheek Oss, 

Raadhuislaan 10, 
5341 GM Oss, 

T 0412-622618, 
contactoss@nobb.nl, 

www.bibliotheekoss.nl
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Vrienden voor het leven - Philippe Pozzo di Borgo

Reclamefolder van de Hema.


