
Langzaam maar zeker beginnen we te wennen aan het nieuwe normaal. De scholen zijn weer geopend. 
In deze nieuwsbrief hopen we je weer te prikkelen met leuke tips, ideeën en informatie over boeken, de 
bibliotheek op school en actuele thema’s. Veel leesplezier! 
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Leesconsulente Irene tipt het allernieuwste boek van Dummie de 
Mummie; Deel 0 Een jonge prins in het oude Egypte van Tosca 
Menten. 

Heb je ook zo genoten van alle tien de delen van Dummie de 
Mummie? Dan moet je deel 0 zeker lezen! Ontdek hoe Dummie 
leefde als kind en jonge prins in het oude Egypte. Samen met 
zijn beste vriend Noezi beleven ze de gekste en spannendste 
avonturen, zoals het zoeken naar goud in een goudmijn, op kro-
kodilleneierenjacht gaan, ontsnappen aan agressieve nijlpaar-
den in de Nijl en nog veel meer! Een boek vol actie, spanning 
en avontuur! Een heel nieuwe beleving waarbij je Dummie leert 
kennen in zijn eigen omgeving en voordat hij Goos kent. 

Wist je dat:
• deel 0 t/m 10 nu beschikbaar is?
• deel 11 dit jaar ook nog uitkomt en Dummie de Mummie de tunnel 

van Ptoeh gaat heten?
• er al drie boeken verfilmd zijn?
• er ook een musical over Dummie de Mummie is gemaakt?
• er ook luisterboeken over Dummie zijn?
• dit de eerste vijf delen zijn?
• de schrijfster Tosca Menten deze boeken zelf heeft ingesproken?
• er maar liefs 10 delen van Dummie de Mummie beschikbaar zijn als 

e-book in de online Bibliotheek. 

http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
https://www.onlinebibliotheek.nl/zoekresultaten.catalogus.html?q=dummie%20de%20mummie
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De Kinderboekenweek wordt gehouden van 30 september 
t/m 11 oktober 2020. De kinderen gaan tijdreizen, want het 
thema is En Toen?. Kortom, we duiken lekker de geschiede-
nis in en laten ons inspireren door toffe boeken! De leescon-
sulenten zorgen voor spetterende, interactieve, digitale les-
sen. Deze worden persoonlijk door de leesconsulent naar de 
scholen gebracht. De juf of meester ontvangt de filmpjes en 
verwerkingsopdrachten waarmee de lessen gegeven kun-
nen worden. Tijdens de opdrachten leren de kinderen om 
boekenkringen te organiseren en wordt de focus gelegd 
op leesplezier en 21st Century Skills. Kortom, een week om 
naar uit te kijken! Ook de kick-off voor leerkrachten zal dit 
jaar digitaal via een livestream gebeuren. Schrijf de datum 
vast in je agenda want  woensdag 16 september om 15.00 is 
het zover! Meer informatie volgt snel. 

Op de website van poetryinternational vind je een archief 
met gedichten van bekende moderne dichters uit de hele 
wereld in de oorspronkelijke taal en vertalingen. Leuk voor 
mensen binnen en buiten het onderwijs! Ook voor bijvoor-
beeld gezinnen die meedoen met de VoorleesExpress of het 
digiTaalhuis in Hellevoetsluis of Spijkenisse.

Hét archief met duizenden gedichten

Hoe begeleid je je kind met het maken van huis-
werk? Volg deze online oudertraining, gewoon 
vanuit je luie stoel! Boordevol tips en tricks! 

Wanneer? Dinsdag 23 juni van 19:00-21:00 uur.
Meld je hier aan.

Huiswerkbegeleiding 
vanuit huis!

Heeft je kind een leesachterstand of vindt het lezen niet leuk? Wij helpen leer-
krachten, en ouders, met informatie over bestaande en nieuwe activiteiten om 
kinderen aan het lezen te krijgen én houden. Stichting lezen publiceerde een 
artikel over Het belang van lezen

Leesachterstand? Zo hou je je kind aan 
het lezen

http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
https://www.poetryinternational.org/pi/home/nl/tile
https://voorleesexpress.nl/
https://www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl/volwassenen/digitaalhuis.html
https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/leren/DigiTaalhuis.html
https://www.studiekring.nl/helpen-met-huiswerk 
https://www.lezen.nl/nl/belang-van-lezen
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In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om alle boeken weer in te leveren 
in de schoolbibliotheek. Dit is erg belangrijk. Zo kunnen wij als leesconsulent de 
bieb up-to-date houden, zodat de leerlingen weer nieuwe boeken kunnen lenen 
in de zomerperiode. In de laatste weken mogen de leerlingen dan ook twee boe-
ken lenen voor tijdens de zomervakantie.

Mochten kinderen nog boeken thuis hebben liggen of ‘zwerfboeken’ op school? 
Lever ze dan voor 3 juli in bij de schoolbibliotheek.

Biebbaasjes
Ieder schooljaar wordt de bibliotheek op school 
beheert door biebouders en biebbaasjes. Dit zijn 
leerlingen uit groep 7 en 8 die naast de biebou-
ders verantwoordelijk zijn voor de schoolbiblio-
theek. 

Zomerlezen

Volg ons op social media!

Het is je zeker niet ontgaan, maar sinds de dood 
van George Floyd in Minneapolis, gaan burgers de 
straat op om te protesteren tegen racisme. Wil je 
meer informatie over dit onderwerp? Bijvoorbeeld 
om over te praten in de klas, of thuis? Of voor het 
maken van een werkstuk. Klik dan op deze link. 
Hier vind je allerlei boekentips, filmpjes en infor-
matie over racisme, discriminatie, vrijheid van 
meningsuiting en mensenrechten.

Als je biebbaasje wilt worden, moet je hier wel voor solliciteren. Dit kan in de 
vorm van een filmpje of een echte sollicitatiebrief. Deze periode hebben de leer-
lingen dan ook van de leesconsulent de oproep gekregen om te solliciteren. De 
eerste sollicitaties komen nu al binnen!!!

BlackLivesMatter Boeken over het thema 
racisme

De stem van 
Bever

Race

Leesconsulente Irene brengt 
de bedankjes voor de Bieb-
baasje rond.

http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
https://www.facebook.com/pages/category/Library/Bieb-TV-106197424351254/
https://www.youtube.com/channel/UC2804MqkuSkw3J2NT9Hw3Zw
https://www.instagram.com/biebtv/
https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/thema/Black-Lives-Matter.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/383992826.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/383992826.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/409062375.html

