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!

Ontdekprogramma: workshops jeugd

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.

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!

Nederland Leest junior: Robotica

Bestel in de Onderwijsshop

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!

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

Mediawijs?

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!

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.
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