
Een aantal vestigingen van bibliotheek de Boekenberg en bibliotheek Zuid-Hol-
landse Delta zijn sinds 20 mei weer open. We maken naast de gewone openings-
tijden voor uitleningen ook alweer plannen om allerlei activiteiten op een veili-
ge manier op te starten. 

Zo werken we druk aan onze Summerschool met een fantastisch programma. 
Kinderen zijn in de zomervakantie van harte welkom in de bibliotheken om 
spannende, inspirerende en leuke workshops te volgen. Meer daarover in de vol-
gende nieuwsbrief!

Team voorleesconsulenten
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Boekentip van
Anne-Mieke

OEI OEI OEI!  Leesconsulent Anne-Mieke houdt 
van voorlezen en gelukkig houdt haar kat Shiva 
van wegdromen bij verhalen!

De boekenserie van De boze heks
is als boek én als luisterboek te 
leen bij de bieb. Het zijn heer-
lijke verhalen om voor te lezen, 
zelf te lezen of te luisteren. 
Luister het luisterboek voorge-
lezen door de schrijfster Han-
na Kraan of kijk op de VPRO 
site voor korte afleveringen 
van De boze heks.

Speciaal voor baby’s toont Booxalive bewegende kijkplaten. Want baby’s kun je nog geen ver-
halen vertellen. Ze komen ogen te kort, alles in deze wereld is nieuw en moet ontdekt worden.
Via deze filmpjes kunnen ze samen met jou vormen ontdekken en zich focussen op kleuren 
en tegenstellingen.

BooxAlive

http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.377501646.html/hanna-kraan-leest-hier-is-de-boze-heks/
https://www.vpro.nl/jeugd/programmas/verhalen-van-de-boze-heks.html
https://www.vpro.nl/jeugd/programmas/verhalen-van-de-boze-heks.html
https://booxalive.nl/zipzapjes-voor-babjes/#hap!
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Zoek je naar een boek met een bepaald thema of lukt het niet om ‘ge-
woon’ een leuk boek te vinden? Kom dan op consult bij dokter Leesple-
zier en je krijgt advies voor een boek dat bij jou past. Elke dinsdag en 
donderdag tussen 15.00 uur en 16.00 uur. 

Kom op consult bij dr. Leesplezier

de Bibliotheek
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                de Boekenber

Aanmelden kan op 
de website van jouw  
bibliotheek:

De landelijk VoorleesExpress heeft een oproep 
gedaan voor het vertalen van Woeste Willem. Ze 
hebben heel veel aanmeldingen ontvangen van 
mensen die het boek wilden vertalen in hun moe-
dertaal. Maar ze zijn nog steeds op zoek naar men-
sen die Woeste Willem in de volgende talen willen 
vertalen en inspreken: Twi, Somalisch en Tigrinya. 
Is een van deze talen jouw moedertaal en is je Ne-
derlands ook voldoende om de vertaalslag te kun-
nen maken? Mail naar info@voorleesexpress.nl! 

O ja, de actie ‘Geef een prentenboek cadeau’ - waar-
bij Woeste Willem in de boekwinkel te koop is voor 
maar € 2,50 - is uitgesteld en start nu op 12 juni. 
Leuk! Kun je niet wachten op het boek, bekijk dan 
alvast deze lesbrief.

Help de VoorleesExpress

Wanneer er moeilijke woorden in een boek staan, worden deze vaak duidelijk als je het ver-
haal helemaal voorleest. Zo niet, wijs dan het voorwerp aan op de afbeelding in het boek (wijs 
bijvoorbeeld de flamingo aan). Of doe het voor (sluip als een tijger). Misschien kun je een an-
der woord gebruiken dat je kind wel al kent (klappen in je handen in plaats van applaudisse-
ren). Lees het verhaal een paar keer voor en gebruik steeds het moeilijke woord. Zo onthoudt 
het kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik.

Voorleestip
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http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
https://www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl/Jeugd2/spreekuur-leesplezier.html
https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/formulieren/Spreekuur-dokter-Leesplezier.html
mailto:info%40voorleesexpress.nl?subject=
https://geefeenprentenboekcadeau.nl/
http://geefeenprentenboekcadeau.nl/wp-content/uploads/2020/03/GEPBC-Woeste-Willem-lessuggesties-p.4-101.pdf
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Iene 
Miene 
Media

Mediagebruik door 
kinderen van 0 t/m 6 
jaar in coronatijd

 Aanvullend 
flitsonderzoek 
2020

Het zijn ongewone tijden en in veel jonge gezinnen wordt er flink 
gebruikgemaakt van media. Gemiddeld driekwart van de ouders 
worstelt met de mediaopvoeding van hun jonge kind. Zo blijkt uit 
het nieuwe Iene Miene Media-onderzoek 2020 dat speciaal gaat 
over mediagebruik van jonge kinderen in deze coronatijd.

Naast het onderzoek vind je op www.mediaukkiedagen.nl ook 
veel leuke tips. Bekijk bijvoorbeeld de App Kids Studio. Leuke en 
educatieve apps gericht op kinderen van 3 jaar en ouder. Deze 
apps zijn kids-proof.

Media-opvoeding 
in coronatijd

Wie kent de illustrator Eric Carle niet. Zijn bekendste boek is 
Rupsje Nooitgenoeg. Alweer 50 jaar geleden voor het eerst ver-
schenen en nog steeds zeer geliefd. Kijk samen eens goed naar 
de tekeningen van Eric Carle want deze zijn heel bijzonder. Het 
zijn namelijk collages. Collages zijn tekeningen die (helemaal of 
deels) gemaakt zijn met bestaande plaatjes of stukken papier. 
Oftewel: je knipt of scheurt papier uit oude kunstwerken, boe-
ken of tijdschriften en maakt daar iets nieuws mee door het op 
een vel papier te plakken.

Maak een kleurrijke collage 
                                    met Eric Carle

Wat heb je nodig
• Papier als ondergrond
• Tijdschriften
• Lijm
• Geen schaar, scheuren is 
       leuker

Leuk om met je kind 
te doen. Maak bijvoor-
beeld dieren of bloe-
men die er net iets an-
ders uitzien, met gekke 
bekken of malle staar-
ten. maar eigenlijk kan 
alles, laat je fantasie 
maar de vrije loop.

Volg ons op social media!

http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/Iene-Miene-Media-flitsonderzoek-2020.pdf
http://www.mediaukkiedagen.nl
https://www.facebook.com/pages/category/Library/Bieb-TV-106197424351254/
https://www.youtube.com/channel/UC2804MqkuSkw3J2NT9Hw3Zw
https://www.instagram.com/biebtv/

