Boeken- en leestips
Bij deze weer verse lees- en boekentips om even heerlijk te
verdwalen in een verhaal!

Haal nieuwe Bibliotheekboeken met ‘Afhaalbieb’
Wil je wel weer eens een vers Bibliotheekboek in je handen hebben? Kijk
in de catalogus welke boeken beschikbaar zijn op de dichtstbijzijnde
Bibliotheek-vestiging. Mail dan – met toestemming van je ouders –
welke boeken je zou willen lenen en je hoort wanneer je ze mag
ophalen. Uiteraard wel 1,5 meter afstand houden. Meer informatie lees
je hier. Let op: Alleen mogelijk bij de vestigingen Hoofddorp-Centrale,
Hoofddorp Floriande en Nieuw Vennep.
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Krijg boekentips van andere kinderen bij ‘ZappLive Extra’
Elke woensdagmiddag zie je bij Zapplive Extra een
kinderboekenpanel. In dit panel zitten kinderen die met presentator
Klaas van Kruistem over hun favoriete boeken praat en toffe
boekentips geven. Wil je zelf ook deelnemen in het boekenpanel?
Ga dan naar website van Zapp.
ZappLive Extra zendt elke middag uit van 13-15.30 uur op NPO Zapp en
NPO Start.

Tekenles voor de fans van Dog Man
Lees jij graag de boeken van Dav Pilkey waarin Dog Man als half hond, half
politiehond allerlei superhelden acties uitvoert? Dan wil je hem vast ook zelf tekenen.
Dat kan met de stap-voor-stap instructies op deze site. En natuurlijk teken je Karel,
Blafman en de anderen er ook bij!

Groep 1/2: ‘Schatje en Scheetje’ – Erik van Os, Elle van Lieshout & Mies van Hout
Gratis als digitaal prentenboek te bekijken via www.wepboek.nl
Schatje en Scheetje zitten in de gevangenis. Ze hebben een paar sokken gestolen en
elkaars hart. Elke dag kruipt Scheetje door de tralies naar buiten. Daar steelt hij al het
mooie van het leven voor zijn Schatje. Hij brengt haar de zon, een halve maan en de
sterrenhemel. Ze hebben het heerlijk in hun cel, maar dan slaat het noodlot toe: Ze
worden vrij gelaten! Wat nu?!

Groep 3/4: ‘Lang geleden – Dit ben ik’ door Arend van Dam
Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl
Hou je ook zo van geschiedenis? Dan is de serie “lang geleden” echt iets voor
jou. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Rembrandt en leer hoe hij zo’n grote
schilder geworden is. Heb je het boek uit?
Neem dan een online kijkje in het Rijksmuseum: zoek de verschillen op
beroemde schilderijen, lees verschillende stripverhalen over het leven van
Rembrandt, wordt zelf een kunstenaar met de tekenles en meer.
Doorleestip: Arend van Dam heeft nog veel meer boeken voor de ‘Lang
geleden’-serie geschreven!

Groep 5/6: LUISTEREN ÉN LEZEN: ‘Geheim Agent Oma’ – Manon Sikkel
Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl én via LuisterBieb gratis te
beluisteren.
Dit is een grappig verhaal over een jongen die zijn oma leert kennen. Zij is niet
zoals andere oma's: ze is geheim agent, nergens bang voor, heeft een tijgerpak
aan en rijdt in een rode sportauto. Max helpt zijn oma om te zorgen dat er geen
bom ontploft in het Paleis op de Dam. Ook ontdekt hij hoe dapper hij is. En hij
leert andersom zijn oma, hoe ze oma moet zijn.
En speel de ‘Luisterbingo’ van onze collega-Bibliotheek.

MLP: Niet lezen, maar bakken!
Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl
Sta jij veel liever in de keuken, dan dat jij een boek pakt? Wat zullen jullie smullen
met elkaar, dan! Maar… weet je dat je om een recept lekker te maken, ook héél
goed moet lezen?
Dus… zoek naar een leuk kookboek via www.onlinebibliotheek.nl of een handige
site met lekkere recepten. ‘Bakkers klaar? Bakken maar!’

Groep 6/7/8: ‘Donderkat op de vlucht’ – Thijs Goverde
Als e-book te lezen via www.onlinebibliotheek.nl
De moeder van Gaby (ik-figuur) en Michael is een roemruchte terrorist. Er staat
inmiddels een flinke prijs op haar hoofd. Waar kunnen ze zich nog verstoppen in
deze bomvolle wereld?
Een boek vol spanning, sensatie én humor!

