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Educatief aanbod 2018/2019 

De webshop educatie is geactualiseerd! Nieuwe producten 

leesbevordering, digitale geletterdheid en 

deskundigheidstrainingen. Bestel op tijd. 

 

Scholenaanbod 2018-2019 
 

  

 

https://webmail.biscutrecht.nl/owa/redir.aspx?C=hm3oU7UnR7O_Y2d8lftZYyeieI_ohbiS2aLrnCJwXB6my7XQOdvVCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f100%2f197510%2f22bc920e754b35f1f8a32c40%2f2636
https://webmail.biscutrecht.nl/owa/redir.aspx?C=6kcZ5zatWYx4d2__jEa1bLqcUp5JVl6enp37Az_PLVOmy7XQOdvVCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f100%2f197510%2fa5822dbd93c6f4dafde4c2fd%2f2637
https://webmail.biscutrecht.nl/owa/redir.aspx?C=L5muBtubTRjj0a7xhKF0nABayhoeqRZbl4WsyaJtFIKmy7XQOdvVCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f100%2f197510%2fafae4958765b8a7e778fb100%2f2638
https://webmail.biscutrecht.nl/owa/redir.aspx?C=ds3bvI_kzkLI1f_1ZdoPFkBOJSCtpHwbvKbZgva4vXimy7XQOdvVCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f100%2f197510%2fb0e258bc2a851f25e225bff2%2f2639
https://webmail.biscutrecht.nl/owa/redir.aspx?C=8ZBbtD1OYcKKutzROzCFRpeXwkfgibg63x_o2YTuY6imy7XQOdvVCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f100%2f197510%2f2cc1495b1d5b2c26d7568f58%2f2640
https://webmail.biscutrecht.nl/owa/redir.aspx?C=Ng7BrwMBIA7Nhl3ECgno_caVRWr-xibVU_Q0b37rzIemy7XQOdvVCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f100%2f197510%2f905baa390098f8c5b87ac9ff%2f2641
https://webmail.biscutrecht.nl/owa/redir.aspx?C=IyOMvXFLZsHNj1iTiu7S7SqiYimvkKJApn4Nvdrwe1mmy7XQOdvVCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f100%2f197510%2f66a19e594ea9b56da0dcb39f%2f2643


Tijdjagers, een spel rond boeken 
 

 

  

 

Bestel product  
 

Tijdjagers is 

eenleesbevorderingsspel ro

ndom de historische 

jeugdboeken van de 

Schrijvers van de Ronde Tafel. 

De groep ontvangt een 

tijdcapsule met een 

geheimzinnige boodschap. De 

klas moet onder grote 

tijdsdruk de boodschap 

achterhalen. Voor groep 6, 7 

en 8. 
 

    

 

Breng een bezoek aan de 

bibliotheek 
 

 

Wanneer kinderen leren lezen, is een bezoek aan de 

Bibliotheek erg stimulerend. Hier zijn immers genoeg boeken 

te vinden om hun opkomende leeshonger te stimuleren. De 

leerlingen uit groep 3 maken tijdens deze interactieve tocht 

kennis met de Bibliotheek en haar collectie; van 

voorleesboeken tot eerste leesboeken en eenvoudige 

 

https://webmail.biscutrecht.nl/owa/redir.aspx?C=RTYBzogpzlbjptpQgqbbg76CK1XJwQar1zCmSFJGRIKmy7XQOdvVCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f100%2f197510%2fbf2e5f16ac8bd1e2a612fac1%2f2645


informatieve boeken. Kinderen horen aan de hand van heel 

veel boeken hoe leuk lezen is en daarmee stimuleren wij 

hun leesmotivatie. Voor groep 3. 

  



 

Plan een bezoek  
 

    

 

Houd het leesniveau op peil! 
 

 

Krant nummer 3 'Krant van Lezen' is 

verschenen. Een zomerleesspecial 

krant volZomerlezen, zonnige 

leestips, warme interviews en 

heerlijke frisse boekentips. Lees de 

online versie. 

 

Online lezen  
 

       

 

De VakantieBieb-app 
 

 

https://webmail.biscutrecht.nl/owa/redir.aspx?C=Dvq5HfX_jzoUIGBNIomj3xp8oy8GnyMacB7Y1tTyBlKmy7XQOdvVCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f100%2f197510%2fc07c1c752e5b29d21fb1ff21%2f2647
https://webmail.biscutrecht.nl/owa/redir.aspx?C=vUSNfzDxtHofu_i0uWcsNFLEY4UdupED8sNg9lIQUzimy7XQOdvVCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f100%2f197510%2f4e06eed4381ac7eabd59f36d%2f2649


  

Het zomercadeautje van de Bibliotheek. Lekker lezen in de 

vakantie? Met de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books 

overal mee naartoe. Dankzij de VakantieBieb blijven 

duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een 

geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt 

een terugval van het AVI-niveau.Je kunt de app downloaden 

van 1 juli t/m 31 augustus. Alvast veel leesplezier! 

 

Lezen in de vakantie is leuk 
 

     

 

de Kinderboekenweek: kom erbij! 
 

 

https://webmail.biscutrecht.nl/owa/redir.aspx?C=kCoFZDyLCo9smZ2BWE9uBolRvosvuoOsqkDDObon86Wmy7XQOdvVCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f100%2f197510%2fa3846253e881b85f7f4ab00c%2f2651


Het thema van de 64ste Kinderboekenweek is Vriendschap en 

het motto is Kom erbij! BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, 

het zijn allemaal hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap 

is diep verankerd in de jeugdliteratuur. Niet voor niets 

natuurlijk: vrienden maken leer je als kind. De gelukzalige 

momenten van verbondenheid of juist het tegenovergestelde 

gevoel van miskenning als het niet lukt aansluiting te vinden of 

als je gepest wordt, iedereen maakt het mee. Online en offline. 

De Kinderboekenweek is de 

grootste leesbevorderingscampagnevoor kinderen in 

Nederland en vindt plaats van 3 t/m 14 oktober. Houd voor 

activiteiten rondom de Kinderboekenweek onze website in de 

gaten! 



  

 

Doe mee! 
 

    

    

 

https://webmail.biscutrecht.nl/owa/redir.aspx?C=MXAXYIQEu4cQiym0QmOIPpnhiYix7CqxABMUgH1NbAymy7XQOdvVCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f100%2f197510%2f7d4af2def48010b7d846974d%2f2653

