boeken kan blijven lezen!
Bekijk hier de Thuisblijf Top 5 over sprookjes voor kinderen
van 4-6 jaar.
Als bibliotheeklid kun je alle boeken uit deze lijst lezen via de
Online Bibliotheek.

NIEUWSBRIEF

Thuisblijf Top 5 voor 9-12 jaar

DE BIBLIOTHEEK
OP SCHOOL

Ook voor kinderen van 9-12 jaar zijn er in de Thuisblijf Top 5
leuke tips. Waarover vertellen we nog even niet. Kijk hier zelf
maar.
Als bibliotheeklid kun je alle boeken uit deze lijst lezen via de
Online Bibliotheek.

Online hulp voor kinderen en ouders

Op school lees je elke dag 15 minuten. Ook nu je niet naar school kunt gaan is het belangrijk dat je elke dag
blijft lezen. Veel lezen zorgt er voor dat je beter wordt in taal maar is ook gewoon leuk!
Hier wat tips en hulp om je te helpen.

Lenen in de bibliotheek

Je kunt nu geen boeken lenen in de schoolbieb. Maar de gewone bieb is
wel deels open. Je kunt daar gratis boeken reserveren en ophalen met je
bibliotheekpas. www.bibliothekendrenthe.nl
De bibliotheek is er ook online De online bibliotheek is gewoon open!
- Website van de bibliotheek (bibliothekendrenthe.nl) Je kunt hier een
luisterboek downloaden of een e-boek.
Hiervoor moet je wel inloggen met je bibliotheekpas.

Bibliotheekpas

Deze is gratis tot 19 jaar.
Nog geen lid? Hier kun je je kind inschrijven.
Lid worden van de bibliotheek - Website van de bibliotheek

Alvast lezen voor… Scoor een Boek! (voor groep 5/6)

Doet jouw klas mee met ‘Scoor ’n boek!’? In februari is de aftrap maar je
kunt nu alvast gaan beginnen. Bij ‘Scoor ’n boek!’ gaat het er om dat je
als klas zoveel mogelijk boeken leest. Dus, doe je best…

de Drentse Kinderjury (voor groep 7/8)

In februari start de Drentse Kinderjury. Je kunt nu alvast beginnen met
lezen. Deze boeken van de Drentse kinderjury zijn er ook als e-book.
What the H@ck! van Maria Genova (ook als luisterboek).
Mijn moeder kookt soep van tafelpoten van Aefke ten Hagen.

Leesprikkel (voor groep 7/8)

In januari start Leesprikkel. Net zoiets als de Drentse Kinderjury maar
dan voor kinderen die meer van wat makkelijker boeken houden.
Doet jouw klas mee? Deze boeken zijn er ook als e-boek.
Sleutels van Annemarie Jongbloed
Code Wifi van Monique van Hest.
Het AI-incident van Esther van Lieshout.

#ikleesthuis
gratis digitale
kinderboeken

Andere tips van de bibliotheek

Wil je nog meer digitaal (voor)lezen? Ga naar de (voor-)leesgids
http://voorleesgids.nl voor een totaal overzicht van gratis digitale
kinderboeken.

