Vier de zomer in de bibliotheek!

Nieuwsbrief zomer editie

Beleef een superzomer met voorleesfeestjes,
LEGO- en Inventors workshops, geknutselde
bloemen, films en nog veel meer!

Het is bijna zomervakantie en met deze tips voor
vakantieboeken, spelletjes en van alles om te
doen, hoef je je geen dag te vervelen.

En dit jaar kosten alle activiteiten maar € 1,- (en
sommige zijn gratis)! Op deze pagina vind je alles
bij elkaar. Check de data en zet ze vast in je
agenda!

De leesconsulenten van de nieuwe bibliotheek
wensen alle juffen, meesters en leerlingen een
fijne vakantie. En vooral veel leesplezier!

Thuistips
Op de Thuistips pagina van de nieuwe bibliotheek
vinden jullie leuke lees-, luister- en doetips voor
leerkrachten in het basisonderwijs, ouders en
kinderen. Er zijn tips voor de groepen 1, 2 en 3, de
groepen 4, 5 en 6 en de groepen 7 en 8.

Mijn boekentas en ik, samen in …?
… de speeltuin? De bossen? De achtertuin? De
nieuwe bibliotheek maakt het je deze zomer
gemakkelijk én leuk lekker te blijven lezen in de
vakantieperiode.
Ben je tussen de 7 en 15 jaar, dan kun je bij ons de
‘Tas op reis’ lenen. De tas kun je lenen vanaf 3 juli
en is af te halen in bibliotheek Stad.
Een tas vol verrassende boeken, helemaal
afgestemd op jouw leeftijd. En het leuke is: met
deze tas kun je ook een prijs winnen …!
Je kunt de tas met boeken zes weken lenen. Na
deze tijd breng je de boeken terug; de tas mag je
houden!

Tot in het nieuwe schooljaar. Els, Ingrid, Martine,
Miriam, Susanna en Suzanne

`

Vakantiebieb
Leen deze zomer de leukste e-books en
luisterboeken in de online VakantieBieb. Je moet je
wel eerst registreren met je
bibliotheeklidmaatschap.
Lees hier hoe je je kunt registreren om e-books te
downloaden. Lees hier hoe je luisterboeken
downloadt.

De Boekenzoeker

Leesbevordering in de klas
Leesbevordering in de klas geeft op de website
extra aandacht aan zomerlezen! De leukste boeken
heeft zij op een rijtje gezet en niet zomaar boeken.
Maar boeken waarmee je op reis gaat!

Woeste Willem
Luister naar het prentenboek 'Woeste Willem' van
Ingrid en Dieter Schubert (over een niet zo stoere
zeerover) in het Arabisch, Papiaments, Russisch en
vele andere talen. Wil je het boek graag zelf
hebben? Het boek is in de boekhandel nu te koop
voor €2,50.

Schooltv: tips voor thuis
Bij Schooltv vind je de leukste en meest leerzame
afspeellijsten, programma’s, films en quizzen per
groep. Ook geweldig om thuis te doen.

Op zoek naar een leuk boek om te lezen tijdens de
zomervakantie? Laat je inspireren op
boekenzoeker, waar iedereen leest en waar jij op
zoek gaat naar een boek die bij jou past!

Ik ga op vakantie en ik neem mee...
Ga met een groepje in de kring zitten. Leg net
zoveel boeken op de grond als het aantal personen
met wie je het spel speelt. Iedereen neemt alle
titels en kaften goed in zich op. Wijs iemand aan
die een boek mag pakken. Hij zegt: “Ik ga op
vakantie en ik neem mee…. “
Hij leest de titel en legt het boek omgekeerd voor
zich op de grond. De titel is dus niet meer zichtbaar
voor anderen. Daarna pakt de persoon naast hem
een boek, zegt weer “Ik ga op vakantie en ik neem
mee… “ en noemt eerst de titel van het vorige boek
en vervolgens die van zijn eigen boek. Dit gaat zo
door tot iedereen geweest is. Lukt het om alle
voorgaande titels te onthouden?

Welk boek is weg?
Ga met een groepje kinderen in de kring zitten. Leg
een aantal boeken in het midden op de grond.
Vraag iedereen goed te kijken welke boeken er
liggen. Stuur één kind even weg en neem dan één
boek weg. Het kind komt weer terug in de kring en
probeert te bedenken welk boek er niet meer ligt.

25 leesbelevingsactiviteiten
De Kinderboekenjuf heeft een online boekje
gemaakt met 25 leesbelevingsactiviteiten voor
kinderen. Het zijn verschillende opdrachten die de
leerlingen kunnen bijhouden in hun eigen boekje.

