
Lezen kan altijd en overal, op een e-reader, tablet, smartphone of gewoon lekker ouderwets in een boek. 
Gelukkig zijn de bibliotheken weer open en kun je nu dus naast e-books ook weer je favoriete boek lezen 
op papier. De nieuwsbrief staat weer vol tips voor als je even uitgelezen bent. 
 
Team leesconsulenten

Nieuwsbrief

9 juni 2020

Beste lezer, 

Boekentip van
Mario

de Bibliotheek
   Zuid-Hollandse Delta

de Bibliotheek
                de Boekenberg

Leesconsulent Mario, tipt een klassieker: de Gruffalo. Dit boek is 
te vinden via de gratis luisterbieb, als luisterboek via inloggen bij 
de website van de bibliotheek zelf of als digitaal prentenboek op 
YouTube. 

Het verhaal gaat over een muisje dat achtereenvolgens een vos, 
een uil en een slang ontmoet. Alle drie proberen ze het muisje 
te lokken om hem uiteindelijk op te eten. Echter, het pientere 
muisje verzint een angstaanjagend beest: de Gruffalo, waar hij 
bij gaat eten. Hier schrikt hij zijn vijanden mee af. Maar dan 
ontmoet hij de Gruffalo echt! Ook hij wil het muisje opeten. 
“Ho, ho riep de muis, nu maak je een fout, 
ik ben het gevaarlijkste dier van het woud”. 
De muis bedenkt een plan: wie niet sterk is, 
moet slim zijn! 

Via de site van Juf Janneke vind je leuke 
knutseltips die bij het verhaal van de Gruf-
falo horen. Zo kun je na het lezen nog lek-
ker verder met het verhaal.  Het boek is 
voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 6 
jaar. 

Summerschool
Van 20 juli t/m 28 augustus organiseren we superleuke en leer-
zame workshops met de leesconsulenten in onze vestigingen! 
Boomwhackers, een escaperoom, programmeren: het komt alle-
maal voorbij deze zomervakantie! 

Hopelijk zien we jou in de zomervakantie in een van onze   
vestigingen in Brielle, Hellevoetsluis, Middelharnis en Spijkenisse. 

Houd  onze websites (Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en  
Bibliotheek de Boekenberg) in de gaten voor meer info en om je 
aan te melden. 

http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
https://www.jufjanneke.nl/wordpress/de-gruffalo/  
http://www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl
http://www.deboekenberg.nl
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‘B is van badlaken waarop een broccoli in badpak de blauwe bergen be-
wondert, terwijl op de bloemetjesbank een broccoli in bikini hun bloem-
kooltje in zijn buggy bekijkt’.  

Alfabet

Vind jij robots en andere gadgets ook zo interes-
sant en weet jij dat ze deze ook weleens inzetten 
om te spioneren? Wat gebeurt er als een spiona-
ge schildpad ingezet wordt om chimpansees te 
bespioneren? 

Via ‘Zo Zit Dat’, het weetjesblad voor nieuwsgie-
rige jongens en meiden van 8-13 jaar, kun je de 
video bekijken. 

Wil je meer lezen over robots? Klik dan hier. Wil jij 
ook een goede speurder worden? Klik hier. 

Spionage

Sinds 1 juni mogen we weer 
op bezoek in een museum.  

Maar lukt het niet om een 
kaartje te reserveren dan 
bieden de meeste musea 
ook online leuke activiteiten aan. 
Op de website van het Rijksmuseum is er heel 
veel te doen, er wordt bijvoorbeeld voorgelezen 
uit het ‘Grote Rijksmuseum Voorleesboek’. 

Rijksmuseum

Ga lekker naar buiten en kijk 
eens goed om je heen! Zie jij 
een dier/plant/bloem en staat die ook op de 
kaart van de tuinbingo? Roep dan de naam die 
erbij hoort. TIP: maak foto’s als bewijs. 

Voordat je ‘Bingo’ mag roepen lees je hier alles 
over de spelregels.

De Tuinbingo 
van OERRR…

Acht jaar na de bestseller ‘Nederland’ heeft Char-
lotte Dematons een nieuw, groot prentenboek 
gemaakt. Opnieuw een heel bijzonder boek. Ie-
dere letter krijgt een aparte pagina waarop men-
sen, dieren en voorwerpen staan die beginnen 
met deze letter.  

Maak kennis met Charlotte Dematons in de ex-
tra lange podcast van de GVP (Grote Vriendelij-
ke Podcast) waarin de focus ligt op ‘Alfabet’. Dit 
prentenboek ligt vanaf 5 juni in de winkel. Bin-
nenkort ook verkrijgbaar in de bibliotheek.

http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
http://www.zozitdat.nl/2020/05/07/robot-en-aap/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.425104540.html/wat-slim--een-robot----meeluisterboek/
https://probiblio2.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/6002/detail/wise/796289
https://www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families/voorlezen
https://www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families/voorlezen
https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/doe-de-tuinbingo-van-oerrr
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.343213672.html/nederland/
http://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/e/aflevering-28-charlotte-dematons-mmv-the-tjong-khing-en-wieteke-van-zeil/
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Eindelijk is het zover, 12 juni ligt het prenten-
boek Woeste Willem van Ingrid en Dieter Schu-
bert voor maar €2,50 in de winkel. De leesbe-
vorderingscampagne ‘Geef een prentenboek 
cadeau’ heeft als missie om alle kinderen in Ne-
derland en Vlaanderen te laten opgroeien tus-
sen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. 
Boekhandels en diverse landelijke organisaties 
bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- 
en een prentenboekklassieker op een toegan-
kelijke manier beschikbaar te maken. Geef een 
prentenboek cadeau! 

De VoorleesExpress heeft 
een oproep gedaan om 
het boek in meerdere ta-
len te laten vertalen. Dit 
is goed gelukt en hier 
kan je Woeste Willem 
beluisteren in verschil-
lende talen. 

Meld je nu aan voor het 
voorleesteam!

Alle basisschoolkinderen tussen de 6 en 12 
jaar opgelet: je kunt je nu aanmelden voor het 
Leesteam van de Kinderboekenweek. Dit team 
bestaat uit 12 kinderen, één uit elke provincie. 
Houd jij van lezen en wil je graag een schooljaar 
lang vloggen en bloggen over lezen, de Kinder-
jury, de lezersprijs van de Kinderboekenweek 
en meert? Lees hier dan verder over wat je kunt 
verwachten en meld je vóór 1 juli aan. 

Niet alleen onze eigen leesconsulenten zijn druk 
bezig met de voorbereidingen van de Kinderboe-
kenweek. Schrijfster Tosca Menten, onder andere 
bekend van de Dummie de Mummie serie, is samen 
met producer Tjeerd Oosterhuis druk bezig met 
het schrijven van het lied voor de Kinderboeken-
week. Volg hen online! 

Kinderboekenweek 
2020 

Geef een prentenboek cadeau

Volg ons op social media!

http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
http://Geef een prentenboek cadeau
http://Geef een prentenboek cadeau
https://prentenboekeninalletalen.nl/
https://kinderboekenweek.nl/aanmelden-voor-het-leesteam/
https://www.instagram.com/toscamenten/?hl=nl
https://www.facebook.com/pages/category/Library/Bieb-TV-106197424351254/
https://www.youtube.com/channel/UC2804MqkuSkw3J2NT9Hw3Zw
https://www.instagram.com/biebtv/

