
Kinderen gaan alweer twee weken naar school, de Bibliotheken zijn vanaf nu weer open voor leden. 
Gezien de hoeveelheid positieve reacties op onze nieuwsvoorziening zullen wij de leukste tips rondom 
lezen en media blijven verzamelen en delen. Kijk hiervoor ook op Facebook, Instagram en Youtube. 
Actuele informatie over de vestigingen en openingstijden vind je op de website van Bibliotheek de 
Boekenberg en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. 
 
Team leesconsulenten

Nieuwsbrief

27 mei 2020

Beste lezer, 

Boekentip van Carola

de Bibliotheek
   Zuid-Hollandse Delta

de Bibliotheek
                de Boekenberg

Leesconsulent Carola tipt 
Evi, Nick en ik van Anna 
Woltz.  

Dit boek is te vinden 
op www.onlinebiblio-
theek.nl

Het boek gaat over 
Flora en het lijkt een 
heerlijke zomer te 

worden. Eindelijk rust, niet moeten praten 
met andere kinderen en lekker haar vader 
mee helpen in het tuinbedrijf. Tot ze op 
een trouwfeest plots Nick leert kennen, die 
tegen haar begint te praten. En even later 
ontmoet ze ook nog Evi, die haar vriendin wil 
worden. 

Uiteindelijk verandert de 
heerlijk rustige zomer in een 
zomer vol vreemde beleve-
nissen. Van het ontvoeren 
van een kip tot een eerste 
verliefdheid en uiteindelijk 
zelfs een vreselijk ongeluk. 

Het boek is voor kinderen 
vanaf 10 jaar 

Nederland is opzoek naar nieuwe ideeën 
van jonge uitvinders! Doe mee aan de an-
derhalf beter challenge. Door het Corona-
virus staat de wereld op z’n kop en gaat 
alles ineens heel anders. In het nieuws heb-
ben ze het soms over ‘terug naar normaal’, 
maar wat is normaal en moeten we wel 
terug naar hoe het voor Corona was? Dit is 
het moment om juist nieuwe beter dingen 
te bedenken. 

De uitvinders

Heb jij een idee om de wereld – ook met dit 
virus – weer leuker en beter te maken? Doe 
dan mee aan deze fantastische challenge. 
Met originele ideeën wordt alles beter! 
Klik hier voor deze challenge en win mooie 
prijzen! 

http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
https://www.facebook.com/Bieb-TV-106197424351254/
http://www.instagram.com/biebtv
https://www.youtube.com/channel/UC2804MqkuSkw3J2NT9Hw3Zw
https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/nieuws/opening-20mei.html
https://www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl/actueel/corona.html
http://www.onlinebibliotheek.nl
http://www.onlinebibliotheek.nl
https://deuitvinders.com/project/anderhalf-beter-challenge
https://deuitvinders.com/project/anderhalf-beter-challenge
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De landelijk VoorleesExpress heeft een oproep 
gedaan voor het vertalen van Woeste Willem. 
Ze hebben heel veel aanmeldingen ontvangen 
van mensen die het boek wilden vertalen in 
hun moedertaal. Maar ze zijn nog steeds op 
zoek naar mensen die Woeste Willem in de 
volgende talen willen vertalen en inspreken: 
Twi, Somalisch en Tigrinya. Is een van deze ta-
len jouw moedertaal en is je Nederlands ook 
voldoende om de vertaalslag te kunnen ma-
ken? Mail dan naar info@voorleesexpress.nl! 
O ja, de actie ‘Geef een prentenboek cadeau’ 
- waarbij Woeste Willem in de boekwinkel te 
koop is voor maar € 2,50 - is uitgesteld en start 
nu op 12 juni. Leuk!

Help de VoorleesExpress

Je verhaal ondersteunen met gebaren draagt 
bij aan de taalontwikkeling van een kind en 
laat een kind actief deelnemen. Kinderen ver-
werken de aangeboden woordenschat niet 
alleen door te luisteren maar ook door te be-
wegen en te kijken. Wil je ook leren hoe je een 
verhaal kan ondersteunen met gebaren? Kijk 
dan op Facebook naar dit filmpje van Wapperkids 
en maak samen de gebaren die horen bij ‘We 
hebben er een geitje bij’ 

Voorlezen met gebaren

Juist nu in deze crisis maken we meer ge-
bruik van media dan ooit. Dit roept ook veel 
vragen op over het mediagebruik van kin-
deren. De Media Diamant is een handige 
wegwijzer met tips over mediagebruik.   

We weten allemaal dat een boek voorlezen 
voordelen heeft voor een kind tijdens het 
opgroeien maar ook digitale media kunnen 
een positieve invloed hebben. Denk bijvoor-
beeld aan de digitale prentenboeken van 
Bereslim of een educatieve app. Door te kij-
ken naar de 5 pijlers van de mediadiamant 
kunnen we zorgen dat we verantwoord om-
gaan met het mediagebruik van kinderen. 

Willen jullie 
zelf een lief geitje 
maken? 

Dat is simpel: twee zij-
kanten van een papieren-
bordje wegvouwen, oogjes 
en neusje erop en met de 
geribbelde rand van het 
bordje maak je de oortjes 
en echte hoorntjes. 

Schilder daarna het bordje 
om er een mooi geitje van 
te maken.

Mediadiamant

We hebben er een geitje bij 

Het is weer lente en dat betekent dat de dieren weer in de wei staan en 
er ook weer kleine lammetjes, veulentjes en geitjes zijn geboren. Lees 
samen het digitale prentenboek ‘We hebben er een geitje bij’ op Bereslim. 
Dit kan in het Nederlands en in het Engels. Zing daarna ook samen het 
liedje. Het boek staat ook in de online bibliotheek dus je kan het zo vaak 
lezen als je maar wilt.  
Kijk ook eens samen naar de tekeningen welke dieren zien jullie alle-
maal? Kunnen jullie ook het geluid maken van dit dier?  

http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
mailto:info@voorleesexpress.nl
https://www.youtube.com/watch?v=inGNg-W6gik
https://www.youtube.com/watch?v=inGNg-W6gik
https://next.bereslim.nl/bieb/biebactie
https://www.youtube.com/watch?v=inGNg-W6gik
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/397795181.html


Klik!

Volg ons op social media!
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Lees mee vanuit onze Digitale Voorleestas 
met prentenboeken & doe-, zing-, speel- 
en praatopdrachtjes. Samen lezen was nog 
nooit zo leuk! Ga actief aan de slag met je 
kind aan de hand van een mooi prenten-
boek. 

De Digitale Voorleestas

  1. Je hebt samen plezier 
  2. Je oefent en speelt met taal 
  3. Je neemt elkaar mee in jullie eigen kijk 
op de wereld 

Ben je door je eigen prentenboeken heen en 
is de Bibliotheek nog steeds dicht?  
Via deze link vind je elke week nieuwe pren-
tenboeken in de Digitale Voorleestas. Klik 
op de afbeelding van het boek. Zo wordt er 
een document geopend. Hierin staat een 
link naar het online prentenboek. Ook staan 
hier kleine opdrachten bij het verhaal die je 
samen met je kind kunt doen. Zo maak je sa-
men lezen nog leuker! 

Drie goede redenen 
om voor te lezen: 

 Luister naar de BibliotheekCast met af-
leveringen over slim omgaan met social 
media, hoe herken je nepnieuws, hoe 
wordt lezen voor kinderen nog leuker en 
nog meer. 

Luistertip

https://www.facebook.com/Bieb-TV-106197424351254/
https://www.youtube.com/channel/UC2804MqkuSkw3J2NT9Hw3Zw
https://www.youtube.com/channel/UC2804MqkuSkw3J2NT9Hw3Zw
https://www.youtube.com/channel/UC2804MqkuSkw3J2NT9Hw3Zw
http://www.instagram.com/biebtv
https://www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl/onderwijs/vspprogrammas/digitale_voorleestas.html
https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/educatie/digitale-voorleestas.html
https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/podcast.html

