EXTRA NIEUWSBRIEF DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

Deze 2e extra nieuwsbrief van de Bibliotheek op school is voor alle ouders en kinderen thuis.
Blijven lezen is belangrijk om op school niet op achterstand te komen en natuurlijk ook heel leuk als
afwisseling op het leren en spelen. Lezen kan ook prima online en elke twee weken geven wij tips en hulp
hierbij.
Soms moet je hiervoor inloggen met je bibliotheekpas. Nog geen lid? Dan kun je je kind hier inschrijven.
De bibliotheek heeft verder ook een groot aantal digitale bronnen en apps rondom lezen en informatie waar
ouders en kinderen veel aan kunnen hebben.
Namens alle leesconsulenten en medewerkers van de bibliotheek veel sterkte en succes in deze ongewone
tijd.

Thuisblijf Top 5 voor 4-6 jaar

In de Thuisblijf Top 5 vertellen we je elke week over de
leukste e-books, zodat jij nu je thuis bent gewoon de tofste
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.

Thuisblijf Top 5 voor 9-12 jaar

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.

Voorleesgids

De voorleesgids is een wegwijzer in digitale kinderboeken. Zo
weet je snel waar je gratis leuke kinderboeken kunt vinden,
in allerlei vormen en op verschillende leesniveaus.
De voorleesgids is een initiatief van Rian Visser.

Huisarrest

Elke dag een nieuw voorleesverhaal? Dat kan met de serie
Huisarrest!
Huisarrest is een spannend verhaal in 10 delen!
Elke dag schrijft een bekende kinderboekenschrijver een
nieuw deel. Laat je voorlezen door Maren Stoffels, Anna van
Praag, Sanne Roseboom, Simon van der Geest, Ruben Prins
en Sanne Rooseboom. Je volgt 10 kinderen, die aan hetzelfde
plein wonen.
Ze mogen niet naar buiten en niet naar school, omdat er een
virus heerst. Daarom vertellen ze elkaar verhalen door hun
open raam...

De ThuisBieb is open

De ThuisBieb is open! Een app vol e-books voor iedereen, dus
ook als je geen lid bent van de bibliotheek. De ThuisBieb is nu
beschikbaar in de App Store van Apple en op Google Play.
Voor een goed verhaal hoef je de deur niet uit, ga naar
Thuisbieb.

Kijktip: De regels van Floor

Elke week genieten van Floor? Dat kan in de tv-serie De regels
van Floor, elke zondagmorgen om 9.00 uur op NPO 3. De
serie is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van
Marjon Hoffman. Via uitzending gemist kun je afleveringen
terugkijken.
De boeken zijn te lezen via de Online Bibliotheek.

Woesj! Podcasts creatief schrijven

Met Woesj! leer je creatief te schrijven. Hoe spreek je je
fantasie aan? Hoe tover je met woorden? En hoe zet je je
gedachten op papier? Met behulp van podcasts motiveren
we jou om gekke dingen te doen met de pen!
Beluister hier de eerste aflevering: Oranje ruikt het fijnst.

