Dat voorlezen belangrijk is voor de taalontwikkeling van kinderen, weten we toch allemaal? Met
FANTASIERIJK willen we jonge ouders wijzen op de voordelen die de Bibliotheek biedt als het gaat
om de taalontwikkeling van hun kinderen. De Bibliotheek faciliteert voorleesactiviteiten, heeft een
gratis lidmaatschap voor kinderen én je kunt er experts vragen welke boeken het meest geschikt
zijn voor jouw groep.
Download hier de drie posters van Kikker, Rupsje nooit genoeg en Dummie de Mummie, en hang ze
op bij jouw (Bibliotheek op) school. Naar het promotiemateriaal

Kinderboekenweek 4-15 oktober

Win een bezoek aan de MakersBuzz!

Brrr….we gaan lekker griezelen tijdens de
Kinderboekenweek! Kom naar onze voorstellingen van
De Bullebak en Dames de Wolff, leen een
projectcollectie, of boek een groepsbezoek aan de bieb
voor groep 4.

Een schoolbezoek aan de MakersBuzz is een
ongekend succes! Het zorgt voor 100% actief lerende
en betrokken kinderen die enthousiast kennismaken
met moderne technieken.
Win een gratis bezoek aan de MakersBuzz met jouw
klas op 13 of 16 november. Kijk hier hoe je met jouw
school mee kunt doen.

Nederland Leest Junior: Robotica

Zomerlezen een groot succes

Nederland Leest heeft sinds vorig jaar ook een Junioreditie, met dit keer het thema: Robotica. Het boek dat
centraal staat voor kinderen van 10 – 14 jaar (groep 7
en 8) is de spannende pageturner Cyberboy van Tanja
de Jonge. Lees hier hoe je met jouw klas kunt
meedoen.

Hebben jouw leerlingen ook gespaard voor een
filmkaartje in de zomervakantie? Hier vind je alle
informatie over de gratis filmkaartjes. Dit weekend
kunnen ze naar de film in Helmond, Deurne of
Someren. Niet gespaard of actie gemist? Niet getreurd,
er zijn alsnog kaartjes te koop via onze webshop. Op =
op!

Nacht van Cultuur

Kijk ik lees! Groep 3

De tweede editie van de Nacht van Cultuur is op
zaterdag 14 oktober. Gratis activiteiten op het gebied
van cultuur in de bieb in Helmond. Ook voor ouders,
juffen en meesters is er genoeg te beleven. Kijk hier
voor ons jeugdprogramma. Houd onze website de
komende weken in de gaten voor het volledige
programma.

Speciaal voor groep 3 is het project ‘Kijk ik lees’
ontwikkeld. Kinderen lenen boeken en houden in een
werkboekje bij welke boeken ze gelezen hebben. Zo
kunnen de ouders thuis het lezen stimuleren en met
hun kinderen praten over de boeken die ze lezen. Zo
helpen school, ouders en bibliotheek kinderen op weg
naar leesplezier en een goede leesvaardigheid! Bestel
‘Kijk ik lees!’ werkboekjes via onze Onderwijsshop. Ook
leuk in combinatie met een boekenproeverij!

Nieuwe boeken op weg naar jouw BoS

Werken aan kennis, doe je mee?

Wij maken ons sterk voor een actuele collectie in jouw
bibliotheek. We hebben veel nieuwe boeken besteld en
die worden snel bezorgd in jouw Bibliotheek op school.
Op verzoek is gekeken naar een aanvulling van diverse
populaire boeken. Veel leesplezier!

Ben je PM’er of leerkracht? Volg dan de cursus Open
Boek 2.0, opleiding tot leescoördinator, en leer hoe
verhalen tot leven gebracht kunnen worden. Er zijn nog
een paar plaatsen vrij voor dit najaar. Maar ook
netwerkbijeenkomsten en workshops voor jouw team
zijn te vinden in het aanbod in onze Onderwijsshop.

Leestip 9-12 jaar

Leestip 4-6 jaar

Leestip 5-8 jaar

Leestip informatief
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