
Voorlezen, ontdekken & leren 
 
Beste ouders & verzorgers,  
 
Hier weer een aantal leuke tips vanuit de bibliotheek voor zowel de allerkleinsten als volwassenen. 
In de vestigingen worden binnenkort een aantal leuke activiteiten georganiseerd voor kinderen, 
jongeren én volwassenen. Verder verwijzen we naar een aantal websites en campagnes waar 
leesplezier centraal staat. Daarnaast ook een tip van een leuke website waarop uw kind digitale 
avonturen kan beleven met als thema leren lezen.  
 
Veel leer-, ontdek- en leesplezier! 
 
Nationale Voorleesdagen  
 

Van 25 januari tot en met 4 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. 
Tijdens deze landelijke campagne is er extra aandacht voor voorlezen. 
Op school, in de bibliotheek en thuis. Het prentenboek van het jaar is 
Maximiliaan Modderman geeft een feestje. In de 
bibliotheekvestigingen worden leuke activiteiten georganiseerd zoals 
een voorleesontbijt met Levina van Teunenbroek (schrijver van o.a. de 
Ridder zonder Billen) in Hoofddorp-centrale op 25 februari en een 
voorstelling gebaseerd op het boek Maximiliaan Modderman in 
Nieuw-Vennep op 28 januari. Houd onze activiteitenpagina in de 
gaten voor meer leuks! 

 
Natuurlijk hopen wij dat jullie als ouders tijdens deze campagne geprikkeld worden om extra veel te 
gaan voorlezen. Mocht het toch lastig zijn om zelf extra voor te lezen, maak dan gebruik van de 
voorleesfilmpjes via de Voorleeshoek/Reading Corner. Als lid van de bibliotheek kun je hier gratis 
gebruik van maken! 
 
Letterprins – online leesspel voor kinderen uit groep 3 

 
Letterprins is een gratis online leesspel. Het is 
ontwikkeld op basis van wetenschappelijk 
onderzoek en is geschikt voor leerlingen in groep 3. 
In dit spel ligt de focus op het oefenen van letters 
door ze te lezen en uit te spreken, waarbij het 
oploopt naar het lezen van woordjes en zinnen. 
Wanneer het kind de oefeningen doorloopt, krijgt 
het punten. Naast deze oefeningen, wordt het lezen 
van boeken bevorderd en worden er tips gegeven 

over hoe een goed boek te kiezen. Dit spel is methode-onafhankelijk en is gericht op (extra) 
ondersteuning voor thuis.  
 
Geef een boek cadeau! 

Dolfje Weerwolfje is het boek van 2023 van de campagne Geef 
een boek cadeau! Vanaf 10 februari is deze klassieker van Paul 
van Loon voor € 2,99 te koop in de boekhandel. Geef jouw kind 
of een ander kind dit boek cadeau! Een heerlijk boek voor de 
beginnende lezer om het plezier in lezen te ontdekken! Ga voor 
meer informatie over de campagne naar Geef een boek cadeau! 

https://www.hebban.nl/artikelen/maximiliaan-modderman-geeft-een-feestje-is-prentenboek-van-het-jaar-2023
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/activiteiten/voorleesontbijt-in-de-bieb-vanaf-2-jaar/?date=202301251000
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/activiteiten/voorstelling-maximiliaan-modderman-geeft-een-feestje-vanaf-2-jaar/?date=202301281130
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/activiteiten/?type=jeugdvoorstelling
https://thereadingcorner.tv/nl/home
https://www.letterprins.nl/landing
https://geefeenboekcadeau.nl/


 
 
Skillsdojo’s 

Heerlijk om tijdens de Kerstvakantie een boek te lezen, 
of om lekker aan de slag te gaan: (digitaal) knutselen! 
Wil jouw kind leren programmeren, apps of robots 
maken? Kijk naar de missies op het platform 
Skillsdojo’s. Voor leerlingen uit groep 4 tot 8, kijk naar 
leeftijd per missie. 
 
 

Studiebieb en het Taalhuis 
Heeft jouw kind wat extra begeleiding nodig? De bibliotheek heeft bijles en huiswerkbegeleiding 
voor kinderen vanaf groep 6. Kijk bij Studiebieb voor meer informatie. 
Is Nederlands niet je moedertaal en wil je beter Nederlands leren spreken, schrijven en lezen? Dat 
kan bij de bibliotheek! Kijk voor meer informatie bij het Taalhuis. 
 

https://www.skillsdojo.nl/vakken/
https://www.skillsdojo.nl/kies-de-juiste-missie/
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/leren/jeugd/bijles/
https://www.taalhuishaarlemmermeer.nl/

