Een goed begin is het halve werk
Beste ouders & verzorgers, het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Een goed begin is het halve
werk, daarom sturen we jullie graag een aantal leuke tips en nieuwtjes om ook dit jaar weer lekker
aan de slag te gaan met boeken en lezen!
Voorleesfilmpjes van prentenboeken nu mét QR-code
Voorgelezen worden is natuurlijk heerlijk. De Voorleeshoek heeft voorleesfilmpjes van
(prenten)boeken voor kinderen van 0tot 10 jaar. Leuk voor onderweg, thuis of in de
Bibliotheek. Sinds kort zijn er in de bibliotheekvestigingen nu prentenboeken met QRcodes die direct linken naar filmpjes van De Voorleeshoek. Lees hier hoe het werkt.
Bereslim
Met een jeugdabonnement van de Bibliotheek kunnen jonge kinderen gratis digitale
prentenboeken bekijken en taalspellen doen op Bereslim. Door digitale prentenboeken
te bekijken leren kinderen veel nieuwe woorden en ontwikkelen zij hun taalgevoel.
Onderzoek heeft uitgewezen dat digitale prentenboeken heel effectief zijn in het
aanleren van nieuwe woorden. De prentenboeken zijn voor kinderen van 2 t/m 7 jaar.
Ga voor meer informatie naar Bereslim.
Makkelijk Lezen Plein
Heeft jouw kind moeite met lezen of weinig leesplezier? Kijk dan eens op de afdeling
MLP van de Bibliotheek! De boeken op deze afdeling zijn te herkennen aan de MLP
sticker op de rug. Voor leestips, boekentips en andere informatie kijk je op Makkelijk
Lezen Plein.
Online Escaperoom – De Boekenreismachine
De Boekenreismachine is een online escaperoom, speciaal gemaakt voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.
Het spel gaat over een bibliotheek waar een bijzondere machine ervoor zorgt dat je door
verschillende bekende boeken en verhalen reist. Het spel is gratis te spelen. Leuk om samen met je
kind uit te proberen op jullie computer of tablet!
De Kinderboekenweek – 6 tot en met 17 oktober
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is: ‘Worden wat je wil’. De focus ligt op
beroepen en dromen over je toekomst. Ook dit jaar is er in de Bibliotheek weer veel te
beleven:
❖ ‘Van daar… naar hier’ - Een online escaperoom voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Thuis te spelen via een tablet of computer. Een envelop met opdrachten en
instructies om mee te doen is tijdens de Kinderboekenweek verkrijgbaar in onze
bibliotheekvestigingen. (kosten missen)
❖ het Kinderboekenweek Journaal – Speciaal gemaakt door de Bibliotheek Haarlemmermeer. Acht
afleveringen boordevol boekentips en hilarische interviews met schrijvers. Ideaal om samen met
het gezin te kijken! Tijdens de Kinderboekenweek is er elke doordeweekse dag om 08.30 uur een
nieuwe aflevering te zien.
❖ De Kinderboekenweek wordt in Het Cultuurgebouw feestelijk afgesloten met het
Kinderboekenfeest – Het mysterie van de Grote Mensen op 17 oktober. Er zijn leuke workshops
om te volgen, bekende schrijvers om te ontmoeten en het feest wordt afgesloten met een
spetterende theatervoorstelling. Kaartjes zijn al verkrijgbaar.
❖ Hou de website van De Bibliotheek Haarlemmermeer in de gaten voor meer informatie over
deze en nog veel meer andere activiteiten.
Veel leesplezier!

