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De webshop educatie is geactualiseerd! Nieuwe producten
leesbevordering, digitale geletterdheid en
deskundigheidstrainingen. Bestel op tijd.
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Tijdjagers, een spel rond boeken

Tijdjagers is
eenleesbevorderingsspel ro
ndom de historische
jeugdboeken van de
Schrijvers van de Ronde Tafel.
De groep ontvangt een
tijdcapsule met een
Bestel product

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

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

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!

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!

