EXTRA NIEUWSBRIEF DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

Deze 3e extra nieuwsbrief van De Bibliotheek Op School is voor alle ouders en kinderen.
Nu de scholen weer open zijn, zal dit de laatste nieuwsbrief zijn in deze vorm.
De tips die worden gegeven passen goed in de combinatie van onderwijs op school en online thuis. Immers,
het blijven doorlezen is nog steeds belangrijk om de leesdip zo klein mogelijk te houden.
Voor de lees- of luistertips hieronder moet je soms inloggen met je bibliotheekpas. Nog geen lid? Dan kun je
je kind hier inschrijven.
De bibliotheek heeft verder ook een groot aantal digitale bronnen en apps rondom lezen en informatie waar
ouders en kinderen veel aan kunnen hebben. Gelukkig gaan de fysieke bibliotheken snel weer gedeeltelijk
open.

Podcast leesbeesten en luistervinken

Lezen is belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk! In de serie
podcasts ‘Leesbeesten en luistervinken’ staat het gesprek
tussen kinderen en kinderboekenschrijvers centraal.
Beluister hier de aflevering met Paul van Loon. Paul weet het
zeker: Lezen is voor iedereen leuk, als je maar het juiste boek
tegenkomt!

Thuisblijf Top 5 voor 4-6 jaar

In de Thuisblijf Top 5 vertellen we je elke week over de
leukste e-books, zodat jij ook thuis gewoon de tofste boeken
kan blijven lezen!
Bekijk hier de Thuisblijf Top 5 over de lente voor kinderen van
4-6 jaar.
Als bibliotheeklid kun je alle boeken uit deze lijst lezen via de
Online Bibliotheek.

Thuisblijf Top 5 6-9 jaar

Ook voor kinderen van 6-9 jaar zijn er in de Thuisblijf Top 5
tips. Dit keer over boeken van het project Leesvirus. Kijk hier
snel.
Als bibliotheeklid kun je alle boeken uit deze lijst lezen via de
Online Bibliotheek.

Maak je eigen boek over de rare tijd in 2020

We willen allemaal graag dat deze coronacrisis gauw voorbij
is. Het is ook wel een heel rare tijd! Wil je er later over teruglezen, maak dan een zelfgemaakt boek over een rare tijd in
2020 toen we niet naar school konden omdat er een
coronavirusuitbraak was.
Klik hier voor meer info en superleuke tips!

Schrijvers op YouTube

Verschillende schrijvers, zoals Jacques Vriens, Hans Kuyper,
Marlies Slegers en Paul van Loon, lezen voor op hun eigen
YouTube-kanaal.
Geniet hier van de allerleukste, stoutste en gekste verhalen
van Meester Jaap.

Woesj! Podcasts creatief schrijven

Met Woesj! leer je creatief te schrijven. Hoe spreek je je
fantasie aan? Hoe tover je met woorden? En hoe zet je je
gedachten op papier? Met behulp van podcasts motiveren
we jou om gekke dingen te doen met de pen!
Beluister hier de tweede aflevering: de chagrijnige theepot.

