
 

 

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 

 

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.  

 

Win een bezoek aan de MakersBuzz!  

 

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.  

http://link.sharpspringmail.us/wf/click?upn=5rNy5QdDE2IGDSrtEcPzTaWgMi9U-2BupLOB-2F-2F2MaLoC-2FwEYnCPoJiYgMpdxa-2F2cO-2FfZLzJWjczG2LQSLsvLFS7zDrp1WK5S3VDBq1rflb1nHBSmDkBcb1N3kSPzLBpqgIfLGTOfnvDDywulbu3JN0gcv0KJVr-2FZ588W6fQEGsPlZQDtD7lQ36-2FhraTQ4Q6ko-2FQqqp-2FtUn-2BtEZSbUcY3-2Fg3PhC0aI8pRvyAudWYbwKpJv334t9e75SkvpMsXqNj7XyQLesXFMlGWj80pEb6fCRPim4uiyiQymDtLkihbDpoq-2FSkR3M7tRh6jPF7rV9qb7R_iFxu5Jp30WHdYz6pm6m-2Fn2IQFapVflKzb75IrYt33cPdXNdkKY6PlVxHOupS-2BGemqiAZlaQumaiZhQhbDWJ81z99Il8Oixpbb8N5t17WhH8P9Et1f1TqYrR6FSQco8JFNoe6O5Mngb7JjdB3YS91TlYQnVHPVnKgT-2Fq9WWPP4kft-2FzsMzz4PHpajKWXzJh92mrPH4rlxWolHNcUGehtk6rgot1eLbZ0LunjTW1djvoN0FIeva9bh4tvhmR-2BcEkFAvK2n307gJIZr-2FSbdm67R4kUhPFvG3s3jiOB7Gqxpls-2FCgEei6TZlDQniOzFGeIJijSaRRFjk-2BMIRTd0colH-2BpoXJOvZ89LvvG3XGXhEkX5UkurajV7Pw4HohOLc7ZWUPxjizhiBbRPdu8O3Fp6-2BW8Zv3KDWgOZ8AyobB83y1ovzWPYJ-2F5QIp6W7U6qO4HdAU


 

 

Nederland Leest Junior: Robotica 

 

Nederland Leest heeft sinds vorig jaar ook een Junior-
editie, 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.  

 

Zomerlezen een groot succes 

 
 
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 

 

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. 

 

Kijk ik lees! Groep 3 

 

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! 

http://link.sharpspringmail.us/wf/click?upn=5rNy5QdDE2IGDSrtEcPzTXPuVlRQPcKknNQtcoYtHx-2Bf-2Bd0tRtb8b5eYSySfHb5FWjOKUM-2BWoEPAMoyLvEHO2J6GOqkWyxL8M0cjKvweMxect0n6v-2FDrySL3cvnZO84Is6Rvrnf0qjT9ewNDDR6678pNOpfT2c52mpz4bKhrKs-2BBQMdDVEKhmkn3s-2BLaEwWcJ201R5m5oGBfF8bN-2FGLMI76eE2plB-2FOl4ky9ZLQJV-2Fjz1CP97Lau8k6pXfPIDCZbW4PZntrpz0Xc178-2FTcHYuQ-3D-3D_iFxu5Jp30WHdYz6pm6m-2Fn2IQFapVflKzb75IrYt33cPdXNdkKY6PlVxHOupS-2BGemqiAZlaQumaiZhQhbDWJ81z99Il8Oixpbb8N5t17WhH8P9Et1f1TqYrR6FSQco8JFNoe6O5Mngb7JjdB3YS91TlYQnVHPVnKgT-2Fq9WWPP4kft-2FzsMzz4PHpajKWXzJh92mrPH4rlxWolHNcUGehtk6rgot1eLbZ0LunjTW1djvoN0FIeva9bh4tvhmR-2BcEkFAvK2n307gJIZr-2FSbdm67R4kUhPFvG3s3jiOB7Gqxpls-2Bh0o5PdgryhDxVhA40d5ZQn7oevyiFvgdB2bPqNEdHNrZk4uj9s9rvU8iOe-2F6r2v5nTDRl-2B3drgvL0UyJd1yLBwSej0WHJH4rcPLxNVim-2B2RxEFSS-2FlTYtKcY74X1vyBeT2ZtOS7GgSHImsZVtrm-2Fm
http://link.sharpspringmail.us/wf/click?upn=5rNy5QdDE2IGDSrtEcPzTXPuVlRQPcKknNQtcoYtHx-2Bf-2Bd0tRtb8b5eYSySfHb5FWjOKUM-2BWoEPAMoyLvEHO2J6GOqkWyxL8M0cjKvweMxect0n6v-2FDrySL3cvnZO84Is6Rvrnf0qjT9ewNDDR6678pNOpfT2c52mpz4bKhrKs-2BBQMdDVEKhmkn3s-2BLaEwWcJ201R5m5oGBfF8bN-2FGLMI76eE2plB-2FOl4ky9ZLQJV-2Fjz1CP97Lau8k6pXfPIDCZbW4PZntrpz0Xc178-2FTcHYuQ-3D-3D_iFxu5Jp30WHdYz6pm6m-2Fn2IQFapVflKzb75IrYt33cPdXNdkKY6PlVxHOupS-2BGemqiAZlaQumaiZhQhbDWJ81z99Il8Oixpbb8N5t17WhH8P9Et1f1TqYrR6FSQco8JFNoe6O5Mngb7JjdB3YS91TlYQnVHPVnKgT-2Fq9WWPP4kft-2FzsMzz4PHpajKWXzJh92mrPH4rlxWolHNcUGehtk6rgot1eLbZ0LunjTW1djvoN0FIeva9bh4tvhmR-2BcEkFAvK2n307gJIZr-2FSbdm67R4kUhPFvG3s3jiOB7Gqxpls-2Bh0o5PdgryhDxVhA40d5ZQn7oevyiFvgdB2bPqNEdHNrZk4uj9s9rvU8iOe-2F6r2v5nTDRl-2B3drgvL0UyJd1yLBwSej0WHJH4rcPLxNVim-2B2RxEFSS-2FlTYtKcY74X1vyBeT2ZtOS7GgSHImsZVtrm-2Fm
http://link.sharpspringmail.us/wf/click?upn=5rNy5QdDE2IGDSrtEcPzTXPuVlRQPcKknNQtcoYtHx-2Bf-2Bd0tRtb8b5eYSySfHb5FWjOKUM-2BWoEPAMoyLvEHO2J6GOqkWyxL8M0cjKvweMxect0n6v-2FDrySL3cvnZO84Is6Rvrnf0qjT9ewNDDR6678pNOpfT2c52mpz4bKhrKs-2BBQMdDVEKhmkn3s-2BLaEwWcJ201R5m5oGBfF8bN-2FGLMI76eE2plB-2FOl4ky9ZLQJV-2Fjz1CP97Lau8k6pXfPIDCZbW4PZntrpz0Xc178-2FTcHYuQ-3D-3D_iFxu5Jp30WHdYz6pm6m-2Fn2IQFapVflKzb75IrYt33cPdXNdkKY6PlVxHOupS-2BGemqiAZlaQumaiZhQhbDWJ81z99Il8Oixpbb8N5t17WhH8P9Et1f1TqYrR6FSQco8JFNoe6O5Mngb7JjdB3YS91TlYQnVHPVnKgT-2Fq9WWPP4kft-2FzsMzz4PHpajKWXzJh92mrPH4rlxWolHNcUGehtk6rgot1eLbZ0LunjTW1djvoN0FIeva9bh4tvhmR-2BcEkFAvK2n307gJIZr-2FSbdm67R4kUhPFvG3s3jiOB7Gqxpls-2Bh0o5PdgryhDxVhA40d5ZQn7oevyiFvgdB2bPqNEdHNrZk4uj9s9rvU8iOe-2F6r2v5nTDRl-2B3drgvL0UyJd1yLBwSej0WHJH4rcPLxNVim-2B2RxEFSS-2FlTYtKcY74X1vyBeT2ZtOS7GgSHImsZVtrm-2Fm


 

 

Nieuwe boeken op weg naar jouw BoS 

 

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!  

 

Werken aan kennis, doe je mee? 

 

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 

 

     

 

Mijn bibliotheek  |  BibliotheekHelmondpeel.nl  |  Contact     
 

 

 

Watermolenwal 11 • Helmond, 5701 RV • Netherlands • Klik hier om uit te schrijven. 

http://link.sharpspringmail.us/wf/click?upn=z-2FIitT8FBXUKh3ttLcR-2F5w4LqFSvW8c-2FqeW8-2Bn0WjCuIEcL8Cm1HgreTTlVZEjTG2srqAo4zeRliBdOszi-2FYxLjwIZxBSRnZk2HE7dQumeD-2BxAeaAeWHZRbk2wGFxQiRNL5UpABTd8-2FoQDNdrK70wFMpaa1KpdiVhxqWphFppxFVwdrjjwQF8y9a7tQ0S3Pligl9O02EawotrOgcWyc6khjt-2FwcwKTIXLAEpsxszMDyHl5MWRYqTVUnudlGjBjfAS845Jg5pdb-2FAuWMDLyVmXQ-3D-3D_iFxu5Jp30WHdYz6pm6m-2Fn2IQFapVflKzb75IrYt33cPdXNdkKY6PlVxHOupS-2BGemqiAZlaQumaiZhQhbDWJ81z99Il8Oixpbb8N5t17WhH8P9Et1f1TqYrR6FSQco8JFNoe6O5Mngb7JjdB3YS91TlYQnVHPVnKgT-2Fq9WWPP4kft-2FzsMzz4PHpajKWXzJh92mrPH4rlxWolHNcUGehtk6rgot1eLbZ0LunjTW1djvoN0FIeva9bh4tvhmR-2BcEkFAvK2n307gJIZr-2FSbdm67R4kUhPFvG3s3jiOB7Gqxpls9QB6QHj2Zx-2Bzkl12gz4LQmZ4RfX2KdhVQlQhATJedRBqYsVBL0hen1hfdbVfsdAni8CMi8i2OnjUZc08N8-2FsZ2talFpoZJZfPpgYzrkfcVNbnPtNSbyoAgLZxiFKnRvFuj5MHvhgsEuTjcmnWfF3wX
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