Voorleesboeken- en
luistertips
De Nationale Voorleesdagen starten deze week (20-30 januari). Daarom in
deze online boekentips vooral veel voorleestips: heerlijke voorleesverhalen
& luisterboeken!
De bieb leest voor…online! Met Hondje Biblio
20 januari, 15:00-15:20, 2 t/m 6 jaar (gratis)
Kom fijn luisteren en kijken naar de mooiste prentenboeken, voorgelezen
door ons enige echte Hondje Biblio! Hondje Biblio woont in de bibliotheek
tussen de boeken en kent ze allemaal. Kijk en luister je mee? Voor kinderen
van 2 t/m 6 jaar. Voor meer informatie en inschrijving klik hier.

In de
bieb

Echte boeken in de AfhaalBieb
Heb je even genoeg van al dat lezen op een scherm? Dan is de
AfhaalBieb iets voor jou! Bij onze AfhaalBieb kan je boeken bestellen,
maximaal 5 titels. Die worden voor je uitgezocht en klaargelegd.
Voor meer informatie en inschrijving klik hier.

In de
bieb

Voorleesfilmpjes & digitale prentenboeken
Bekijk ook eens samen de digitale prentenboeken en voorleesfilmpjes
van de Voorleeshoek, Bereslim, Wepboek of Worldstories. Je vindt
hier digitale prentenboeken en voorleesfilmpjes in het Nederlands
maar ook in andere talen. Ga naar de digitale prentenboeken en
voorleesfilmpjes.

Kijktip

Voorleestips nodig? Ga naar de voorleestips van de Nationale Voorleesdagen.

De online Bibliotheek

Online

In de online Bibliotheek kan je zowel e-books als luisterboeken lenen. De
online Bibliotheek is vernieuwd: in de nieuwe online Bibliotheek-app vind
je zowel e-books als luisterboeken! Nog geen lid van de online
Bibliotheek? Download de online Bibliotheek-app in Appstore of Google
Play Store. Kijk naar dit filmpje hoe je kan inloggen in de nieuwe online
Bibliotheek-app.

Boekentips
Groep 1/2: Het grote Rintje voorleesboek – Sieb Posthuma
Dit is een klassieker! Een bundeling van ruim honderd korte
voorleesverhalen over het hondje Rintje dat met zijn vriendjes van alles
beleeft. Laat je voorlezen door dit luisterboek. Ga voor het voorlezen
van Rintje naar de online-Bibliotheek.

Groep 1/2: Jacobus – Steven Pont en Mark Janssen
Gaan jullie in deze tijd ook wel eens naar het bos? In het prentenboek
Jacobus gaan alle dieren die bijzonder zijn naar het bos, omdat daar een
feest is. Behalve Jacobus, het stinkdier… Lees voor uit Jacobus.

Groep 3/4: Haas redt het bos – Annemarie Bon
Laat je voorlezen uit dit boek over Haas. In dit boek komt Radijsje de
Paradijsvogel uit de stad naar het bos van Haas en zijn vrienden. Ze vindt
alles in het bos gewéldig en maakt met haar smartphone overal foto’s en
filmpjes van. Maar dan volgen er meer en meer dieren uit de stad en
wordt het druk in het bos… Kunnen Haas en zijn vrienden alle
problemen oplossen? Lees voor uit dit e-book. Hou je van Haas? Er is
ook Haas in de stad.

Groep 3/4: Wie is er bang voor voetbalzombies? – Simon van der Geest
Het voetbalteam van Ramon verliest alleen maar. Als zijn vader over
twee weken komt kijken, wil Ramon per se winnen. Dan hoort hij van
zijn oma over zombies, die helpen als je in nood zit. Ramon wil een
zombie! Tijgerleesboek: niet te moeilijk, maar wel spannend en grappig.
Te beluisteren als luisterboek, of (voor) te lezen als e-book. Of tegelijk!

Groep 3/4: Die mop is top – Paul van Loon
Lachen is gezond. Heb je even zin om te lachen? Lees dan samen dit
moppenboek van Paul van Loon! Een boek vol raadsels en moppen van
Avi E3 – E4.

Groep 5/6: Buiten de lijntjes – Mirjam Oldenhave
Hou je van Mees Kees? En hou je van stripboeken? Lees dan heel snel het
stripboek Buiten de lijntjes! Een grappig verhaal over Mees Kees, Tobias
en de rest van groep 6b. De school moet sluiten want er zitten te weinig
leerlingen op. Laat het maar aan Mees Kees en groep 6b over om daar
een stokje voor te steken! Lees het boek in de online-Bibliotheek.

Groep 5/6: Planeet Omar – Zanib Mian
Bekijk de wereld door de ogen van Omar, die trots is om moslim te zijn
maar zich tegelijkertijd moet aanpassen om een plekje te vinden in de
westerse wereld. Laat je voorlezen door dit luisterboek, en luister
daarna meteen naar Planeet Omar 2 – onverwachte superspion.

Groep 7/8: Rennen! – Cora Sakalli
Loep is een 11-jarig meisje. Ze kan alles behalve stilzitten. Ze heeft een
zusje die gehandicapt is en niet goed kan lopen. Loep is bang dat haar
zusje straks gepest wordt als ze naar de basisschool gaat. Ze oefenen
daarom samen stiekem met lopen en fietsen. Als haar zusje valt
belandt ze in het ziekenhuis. Loep krijgt de schuld en moet voorlopig
bij haar oom en tante wonen. Hier raakt ze bevriend met een jongen
die gepest wordt. Luister naar de avonturen van Loep in dit
luisterboek.

Groep 7/8: Ottilie en de drochtenjagers – Rhiannon Williams
Hou je van fantasy? Dan is dit (luister)boek misschien iets voor jou! Je
kan ook even voort, want het is een driedelige serie. Luister naar het
spannende verhaal van Ottilie en haar broertje Wallie. Als haar broertje
ontvoerd wordt door een geheim genootschap probeert Ottilie hem te
redden. Je moet de delen wel in de goede volgorde lezen of luisteren.
Leen het luisterboek of lees het e-book.

Veel voorlees- en luisterplezier!

