Boeken- en leestips
Heb je je eerste e-book(s) al uit?
Het is weer tijd voor nieuwe lees- en boekentips!

GRATIS ThuisBieb-app om lekker op te lezen!
Ken je de VakantieBieb nog: De gratis app om die in de zomervakantie open staat om
gemakkelijk op je tablet of telefoon boeken te lezen?!
Speciaal in deze ‘coronatijd’ is deze app geopend. Dit keer heet hij ‘ThuisBieb’ en kun je
hem GRATIS downloaden. En je hoeft niet eens lid van de Bibliotheek te zijn.
Ga snel kijken!

Leestip

Elke dag een verhaal van Paul van Loon
De schrijver van de Griezelbus én Dolfje Weerwolfje. Wie kent hem niet?
Op zijn eigen YouTube-kanaal leest hij – speciaal tijdens deze coronacrisis
– voor uit de verhalenbundel ‘Allemaal onzin’. Geniet ervan!
En… speel tijdens het luisteren de app Dolfje Run!

Luister
tip

Tip

Groep 1/2: Niet voorlezen in de Bieb, maar… naar ‘De Verhalenjuf’
Helaas kunnen we nu niet voorlezen op woensdag in de Bibliotheek.
Daarom een online oplossing! Hou jij ook van fantaseren? Elke woensdag
om 15.00 uur kun je op de Facebookpagina van onze Bibliotheek hier
samen met de verhalenjuf een nieuw avontuur beleven! Doe je ook mee?
Voor kinderen van 2 t/m 6 jaar.

Groep 3/4: ‘Supervrienden - Het hol van mol’ door Fiona Rempt
Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl
Ken jij de serie ‘Supervrienden’ al? De dieren mol, eeknhoorn, kikker, mier, slak,
bever en eend zijn supervrienden en beleven allemaal vrolijke avonturen.
‘Het hol van mol’ is een meegroeiboek, waarbij je het verhaal begint op AVI-start
en naar mate je verder in het boek komt het AVI-niveau oploopt naar E4. Een
mooie uitdaging voor jou?!

Zit je in de bovenbouw en vind je lezen lastig of niet leuk? Lees:
‘Het geheim van de blote vakantie’ - door Marjon Hoffmann
Het zal je maar gebeuren dat je tijdens de zomervakantie aan het strand op een
nudistencamping terecht komt, waar je in je blootje moet sporten en zwemmen en
fietsen!Dit overkomt Lars en Morris en wat doe je dan?
Een ontzettend grappig verhaal!

Groep 5/6: ‘De geheim-serie’ – door diverse auteurs
Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl
De geheim-serie is voor kinderen die van spannende verhalen houden. In de
online bibliotheek staan heel veel delen. Wat dacht je van ‘Het geheim van het
voetbaltalent’, ‘Het geheim van het clubhuis’ of ‘Het geheim van het
spookdorp’. Stuk voor stuk boeken waarin een raadsel opgelost moet worden.
Speur je mee?! Je vindt ze zowel bij de leeftijdsgroep 6-9 jaar en 9-12 jaar;
voor iedereen genoeg te beleven. Ga maar gauw zoeken!

Groep 6/7/8: ‘De oma van de oma van mijn oma’ door Marc ter Horst
Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl
Zijn jullie nu ook zoveel aan het bellen, ‘facetimen’ of whatsappen met oma
en opa? Oma kan nu een appje sturen, maar hoe deden de opa’s en oma’s
dat vroeger? Download op www.onlinebibliotheek.nl het grappige
informatieboek ‘De oma van de oma van mijn oma’ van Marc ter Horst en
ontdek hoe alle opa’s, oma’s en overgrootouders vroeger leefden.
Lekker veel korte, vrolijke verhalen over vroeger die je via FaceTime
misschien wel kunt voorlezen aan oma of opa?
Groep 7/8: ‘Oorlog zonder vader’ Als e-book te lezen via www.yoleo.nl
Omdat het in mei 75 jaar geleden is Nederland bevrijd werd na de Tweede
Wereldoorlog, hoor en zie je veel over dit interessante onderwerp. Lees dan ook dit
boek, over Frank die in de oorlogstijd opgroeit. Zijn vader wordt opgepakt. Eerst
krijgt hij nog wel post van hem, maar daarna blijft het stil… Indrukwekkend.
Martine Letterie weet veel over WOII en heeft al veel boeken over dit onderwerp
geschreven.

