
Veel kinderen vinden voorlezen het gezelligste moment van de dag. 
Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook belangrijk. De jeugdafdeling van onze Bibliotheek is een schatkamer 
vol leesplezier! Voor ieder kind is er wel iets leuks te ontdekken.

Een schatkamer 
vol leesplezier!

Helmond - Peel

BoekStart: Baby’s en dreumesen (0-2 jaar)
Voor baby’s en dreumesen hebben we stoffen en 
kartonnen boekjes. Al spelend ontdekt je baby wat een 
boekje is en samen heb je veel plezier met het bekijken 
van de plaatjes. Of met muziek, want we hebben 
ook cd’s met babymuziek. 

Peuters en kleuters (2-6 jaar)
Als je kind eenmaal 2 jaar is en een echte peuter wordt 
 vinden ze het steeds leuker om samen boekjes te lezen. 
In de jeugdbieb vind je voor je kind veel leuke en leerzame 
materialen.

Prentenboeken
De prentenboeken zijn geordend op thema zoals dieren, 
seizoenen, emoties etc. Zo vind je gemakkelijk een boek over 
een onderwerp wat je kind aanspreekt. Op de rug van de 
boeken staat een etiket: AP betekent voor peuters en AK is 
voor kleuters. Uiteraard is dit een richtlijn, laat je kind vooral 
ook zelf kiezen wat hij of zij leuk vindt.

Voorleesboeken
15 minuten (voor)lezen per dag kan 1.000 nieuwe woorden 
per jaar opleveren. Maar (voor)lezen is vooral ook heel leuk. 
Voor peuters en kleuters hebben we een groot aanbod voor
leesboeken, sprookjes en boeken met versjes en liedjes. 

Speelleermaterialen/cd’s/dvd’s
Naast boeken hebben we ook verschillende speelleer
materialen zoals puzzels en loco’s. Daarnaast bieden we  
cd’s met kinderliedjes en dvd’s van prentenboeken aan.

Kijkboeken
Kijk ook eens in de kast ‘Ik ontdek’: hier vind je boeken over 
allerlei onderwerpen zoals de brandweer, auto’s en over het 
circus. Leuk om samen met je kind te bekijken en over te 
praten.

Digitale prentenboeken
In de jeugdafdeling is het mogelijk digitale prenten boeken 
te bekijken van Bereslim. Met een speciale inlog kun je dit 
ook thuis doen, zie hiervoor www.bereslim.nl . Kijk voor 
leuke prentenboekenapps op www.bibliotheek.nl/apps. 
Voorleesplezier heb je niet alleen met een boek maar ook 
digitaal!

Advies nodig? Vraag gerust de medewerkers van de 
 bibliotheek, zij helpen je graag verder.




