
Ouderbericht oktober-november 2022 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Dit is de nieuwsbrief vanuit de bibliotheek over lezen en leesplezier. Op school en hierbuiten staat 
veel in het teken van de Kinderboekenweek. Leuk om hier thuis ook aandacht voor te hebben! 
Verder een tip voor een webinar over het social mediagebruik van je kind en wat jouw kind allemaal 
extra kan doen met het gratis lidmaatschap van de bibliotheek. 
 
Veel leesplezier! 
 
De Kinderboekenweek 2022 
De Kinderboekenweek 2022 is Gi-Ga-Groen! Van 5 tot en met 16 oktober 
staat alles in het teken van de natuur om ons heen. In deze periode krijg je 
het Kinderboekenweekgeschenk cadeau als je een leuk boek koopt bij je 
lokale boekhandel. Het geschenk is geschreven en geïllustreerd door niemand 
minder dan het wereldberoemde duo Andy Griffiths en Terry Denton, bekend 
van de populaire De waanzinnige boomhut-reeks.  

 
De Bibliotheek Haarlemmermeer organiseert een heleboel Gi-Ga-Groene 
activiteiten! Kom bijvoorbeeld langs bij het Kinderboekenfeest op 16 oktober 
en volg het unieke Kinderboekenweek Journaal via Youtube.  
 
Webinar ‘Like en cancel’  
Wat doet jouw kind online? In de Whatsapp groep van school 
bijvoorbeeld of op andere sociale mediakanalen zoals TikTok? 
Steeds meer kinderen voelen de druk om meer likes te krijgen. 
Jouw kind misschien ook. Hoe ga je daarmee om? Hoe praat je 
met je kind over het gebruik van sociale media? En welk 
voorbeeld geef je als ouder?  

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (4 november t/m 11 november 2022) kan je het webinar 
‘Like en cancel’ volgen op 8 november, voor ouders met kinderen op de basisschool (tussen 9 en 12 
jaar). Meld je aan via deze link.  

Gratis lidmaatschap Bibliotheek Haarlemmermeer 
Is je kind nog niet lid van de bibliotheek? Ga naar de website 
van de Bibliotheek Haarlemmermeer om het gratis 
lidmaatschap af te sluiten voor je kind.  
 
Als jeugdlid van de bibliotheek kan jouw kind:  
 

• Gratis e-books en luisterboeken lenen bij de online 
Bibliotheek 

• Gratis digitale prentenboeken bekijken bij Bereslim 

• Gratis voorleesfilmpjes bekijken bij de Voorleeshoek/Reading Corner 

• Gratis gebruikmaken van Yoleo om thuis zelfstandig lezen te oefenen 

• Gratis gebruikmaken van Junior Einstein om verschillende schoolvakken te oefenen 
 

 

 

https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/actueel/ontdek-de-natuur-in-de-bibliotheek-tijdens-de-kinderboekenweek/
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/actueel/ontdek-de-natuur-in-de-bibliotheek-tijdens-de-kinderboekenweek/
https://www.demeerse.nl/agenda/kinderboekenfeest-205/
https://www.youtube.com/channel/UCaCNzVexOarQuf3yztfzBfA
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/
https://teams.microsoft.com/registration/ognvAQjGx0-vZoNuUN3eLA,V2k3jfXvA06_CDE8lHOBTg,AYFlkUFyoE6RbCNL__uUmg,tehH48p_Y0O01pm2j6-WPA,DodAD2HBHk6WF1E_NxlLmA,diBmzeRIxEOw3YNZNdc9YQ?mode=read&tenantId=01ef09a2-c608-4fc7-af66-836e50ddde2c
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/abonnementen/leuk-dat-je-lid-wilt-worden/
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/abonnementen/leuk-dat-je-lid-wilt-worden/
https://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.bereslim.nl/
https://thereadingcorner.tv/nl/home
https://yoleo.nl/
https://www.junioreinstein.nl/
https://www.hebban.nl/kinderboekenweek
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/

