Volop activiteiten voor de jeugd!
In de decembermaand verwelkomen we je graag in onze Bibliotheken. In de
kerstvakantie organiseren we tal van activiteiten voor de jeugd in al onze vestigingen. Ook in het
nieuwe jaar werken we graag samen aan leesplezier. Wij wensen iedereen fijne feestdagen!

De Nationale Voorleesdagen 2018

Programma tijdens de kerstvakantie

Ssst! De tijger slaapt en de dieren willen haar
niet wakker maken. Maar ze ligt wel vreselijk in
de weg… Reserveer een voorleesactiviteit tijdens
de Nationale Voorleesdagen in onze
onderwijsshop. Kinderen kunnen zich ook
aanmelden voor de voorstelling: 'Vlieg 'ns vlug
over de tijger' in onze bibliotheken.

Op zoek naar een leuk kerstuitje? Kom gezellig
naar de Bibliotheek. In de kerstvakantie
organiseren we tal van activiteiten voor de jeugd
in al onze vestigingen. Kijk hier voor alle
activiteiten en kom langs!

De Schoolschrijver-maand

CoderDojo en programmeren

Ieder kind taalsterk met nieuw programmaaanbod.
Wil je schrijven, leesplezier en taalvaardigheid
naar een hoger niveau tillen op school? Maak
dan kennis met het nieuwe programma-aanbod:
De Schoolschrijver-maand.
Doe je mee?

Nieuw in de Bibliotheek: CoderDojo Helmond.
Techniek, robotica en programmeren staan
centraal in de gratis workshops voor jeugd en
jongeren. Ben je tussen 7 en 15 jaar? Doe dan
mee en meld je snel aan. De eerste CoderDojo
is op zaterdag 13 januari 2018 en de tweede op
zaterdag 17 februari, beiden in de Bibliotheek
Helmond.

De MakersBuzz

Inschrijven voor Rode Draad

Leren door te maken, kinderen voorbereiden op
de dag van morgen! Daar draait het om binnen
het maakonderwijs en in de MakersBuzz. In
november is de Makersbuzz bij de Korenaar en
bij OBS Brandevoort langs geweest. Met de
MakersBuzz op school zijn de kinderen aan de
slag gegaan met ontdekkend leren.

Ben je nog op zoek naar een activiteit op school
om leesplezier te bevorderen? Denk dan eens
aan een Rode Draad project. Vanaf dit
schooljaar is het mogelijk om deze los af te
nemen. Je kunt de projecten nog bestellen voor
periode 3 (start maart 2018) en 4 (start mei
2018).

E-learning Poëzie in de jeugdliteratuur

Vroeg- en voorschoolse educatie

Lastige woorden, vage teksten en supersaai. Dat
hoor je vaak over poëzie. Een misverstand, want
poëzie prikkelt juist op een speelse manier de
fantasie en de creativiteit. Neem tijdens de
Poëzieweek (25 t/m 31 januari 2018) deel aan
de e-learning Poëzie in de jeugdliteratuur. Doe
mee en laat je inspireren om poëzie in te zetten
voor de doelgroep 4-12 jaar.

In het kader van de stimuleringsregeling is er
t/m juli 2018 voor alle kinderopvanglocaties en
peuterspeelzalen in Helmond de mogelijkheid
om samen activiteiten te organiseren voor het
jonge kind in de leeftijd van 0-6 jaar. Kijk in
onze onderwijsshop voor de mogelijkheden of
neem contact op met
Leonore Assies, accountmanager Educatie.
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