
 
 

Duik met een boek de zomer in: spaarlezen voor de jeugd 

Jeugdleden vanaf groep 3 kunnen vanaf 10 juli het invulboekje 'Duik met een boek de zomer 
in!' meenemen in de Bibliotheek. Spaar vanaf 17 juli 3 emoji stickers voor elk gelezen boek. Boekje 
vol? Dan krijg je een gratis filmkaartje voor een filmvoorstelling na de zomervakantie. 

 

De Kinderboekenweek: gruwelijk eng!  

 

Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in 
de Kinderboekenweek 2017, die loopt van 4 t/m 15 
oktober 2017. Schrijf jouw groep 4 tijdig in voor een 
groepsbezoek aan de bibliotheek met als thema 
'griezelen'. Inschrijven doe je via de Onderwijsshop.  

 

Ontdekprogramma: workshops jeugd 

 

Tijdens de zomervakantie hebben we een speciaal 
ontdek-zomerprogramma. Iedere week leuke 
workshops van o.a. Mad Science, de TechniekBieb, 
Curiosity World en Circus Jacona. Geef het door aan 
ouders en leerlingen. Bestel snel tickets want op = op! 

 

 
 
 

http://link.sharpspringmail.us/wf/click?upn=5rNy5QdDE2IGDSrtEcPzTaWgMi9U-2BupLOB-2F-2F2MaLoC8CyAUrDPiXcvm6LQ35w2QCkPQseJ9dwScLi4-2F2-2F-2BpsYcwQZA4kpbwwItkkhdU6WIiP47u2o2lq5G-2FuxTDqg7e0A1BLZAGrHZV686-2FFznl-2F-2F4Oj-2BR9zUJVKzHlnlFdIHBMJ8hbkcH-2FKRgdwK1k7h3aA9rJ6fCubLJ4YWlSYU-2FMlL1H8vQLxafp8cMaUN7kadsRrZkUgqCc1ZafLct3aUxQn9QIVaDH24x-2FIQrZvm-2FxBWQdN-2BIxLz1GpFZVhnfmPi98-3D_iFxu5Jp30WHdYz6pm6m-2Fn2IQFapVflKzb75IrYt33cPdXNdkKY6PlVxHOupS-2BGemqiAZlaQumaiZhQhbDWJ81z99Il8Oixpbb8N5t17WhH960ff5Cc-2BRwdwx1JGjIihW4b6HmGK-2Bky-2F2mlJisge4bBSqFgQyIz0X73YeXDBPlMippnjiCXOMTwvGfR-2FYGRKT6cb4gKHs1iKPXf5PoIpsRu3T9usx5h-2F0FS1MJZzB7oJ1q3U6tQTfEXn-2F9ITl4kmAjLNQt2yfk9wbVAsqN7S6cBpfn-2FaJUxDDdHRP-2BCDkxWGYWitfTbQbAo-2Btks38majfnBADoFnMHG6-2F4khKNfspMLm991Rao5VXPsPRpu0ZulBlZrLdGlgyhMLBF2Xy6zniYepCBNnjKqWX-2BFfYZPRBeQ-3D-3D


Nederland Leest junior: Robotica 

 

Na het grote succes van vorig jaar staat tijdens de 
juniorcampagne van Nederland Leest 2017 de 
spannende pageturner 'Cyberboy' van Tanja de Jonge 
centraal. Wij hebben een mooi aanbod vanuit de bieb 
rondom Nederland Leest Junior. De voorraad is 
beperkt, dus wees er snel bij!  

 

Bestel in de Onderwijsshop 

 

We hebben aansprekende producten en diensten ter 
bevordering van leesplezier en mediawijsheid. Neem 
eens een kijkje om te zien wat de bieb allemaal 
onderneemt voor leerlingen, scholieren, leerkrachten en 
docenten van Deurne, Asten, Someren en 
Helmond. Laat je inspireren. 

 

 

Gratis e-books voor de jeugd 

 

De VakantieBieb app is hét zomercadeautje van de 
Bibliotheek voor leden en niet-leden. Of je nu op 
vakantie gaat of thuisblijft, in de VakantieBieb vind je 
meer dan 60 mooie e-books voor het hele gezin. 
Gratis! 

 

Mediawijs?  

 

Het Medialabfestival was leuk! Maar ook door het jaar 
heen biedt team Educatie activiteiten ter bevordering 
van de Mediawijsheid en Informatievaardigheden zoals 
Boek-O-Matic, Chocoladevloot en Red de Plancius! 
Bestel ze nu via de Onderwijsshop.  

 

 
 
 
 
 
 



Save the date  

 

Interactief 

voorlezen 

 

 Schoolschrijver 

 

Bieb in het nieuws 
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