
De zomervakantie staat voor de deur. Heerlijk buiten spelen en ravotten. Klauteren, klimmen 
en zandkastelen bouwen. En…heerlijk samen met een prentenboek in de tuin, op het strand of 
in de tent. In deze nieuwsbrief wordt het nieuwste boek van Charlotte Dematons getipt, echt 
een boek waar je alle vakantiedagen mee kunt vullen.

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Straks in september sturen we weer de 
leukste boekentips, interessante informatie over mediaopvoeding en nieuws over activiteiten 
in de bibliotheekvestigingen. Wil je ook in de zomer op de hoogte blijven, volg ons dan via In-
stagram, Facebook en Youtube.

Alvast een hele fijne zomervakantie met veel (voor)leesplezier! 

Team voorleesconsulenten

 Beste (voor)lezer,
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Boekentip van Anique

Voorleesconsulent Anique tipt de boekenreeks voor baby’s van 
Chris Ferrie.

Geen zin in een standaard babyboekje? Pak dan één van de 
boeken van Chris Ferrie zoals ‘Quantumfysica voor baby’s’ en 
leer zelf ook op een hele simpele manier hoe de kwantum- 
theorie echt werkt. Stapsgewijs wordt het gedrag van zeer  
kleine deeltjes uitgelegd.

De auteur, een vader van jonge kinderen, fysicus en wiskundige wil 
moeilijke zaken makkelijk maken en vuurtjes aanwakkeren die het 
voorstellingsvermogen van kinderen ontvlammen. Maak van jouw 
kinderen de volgende Einstein en Marie Curie door vroeg te beginnen 
met deze makkelijke boekjes over moeilijke onderwerpen. Het boek 
is voor kinderen vanaf 2 jaar.

http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
https://www.facebook.com/pages/category/Library/Bieb-TV-106197424351254/
https://www.instagram.com/biebtv/
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Een jongetje speelt verstoppertje met een olifant. Het jongetje telt tot tien en de 
olifant gaat zich verstoppen – dat kan hij HEEL ERG goed, waarschuwt hij nog. En 
hij krijgt gelijk! Hoewel de lezer hem duidelijk kan zien zitten, staart het jongetje 
steeds verbaasd in het rond. Wat kan Olifant toch gebleven zijn? Zelfs zijn vader 
en moeder kijken er zo overheen.

Heb jij misschien olifant gezien? 

BoemPatsBoem! Kleuterochtenden  
tijdens de Summerschool

Kom langs op:
• wo 29 juli   10:00-11:00 uur  de Boekenberg Spijkenisse 
• wo 5 augustus  10:00-11:00 uur  bibliotheek Middelharnis
• wo 12 augustus  10:00-11:00 uur  Cultuurhuis Nieuwe Veste Hellevoetsluis
• wo 19 augustus  10:00-11:00 uur  DukdalfBRES Brielle

Aanmelden kan via onze websites Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta  voor Middelharnis, 
Brielle en Hellevoetsluis en Bibliotheek de Boekenberg voor Spijkenisse.  

Hierbij enkele boekentips waarin kinderen met een andere huidskleur, afkomst, gezinssamenstelling 
of lichamelijke beperking de hoofdrol spelen. Zoals Heb jij misschien Olifant gezien?, Spelen tot het 
donker wordt, De grote vijf, Prinses Arabella in het museum, Lance & Lot zoeken zich rot, Iedereen is an-
ders geboren, Idje wil niet naar de kapper en Karel en zijn nieuwe vriendje. Representatie is namelijk erg 
belangrijk, ook voor kinderen is het goed als ze zichzelf kunnen herkennen in de hoofdfiguur van een 
boek en dat is gemakkelijker als de hoofdfiguur er hetzelfde uitziet.

Herken jij jezelf in de 
hoofdpersoon?

Niet alleen het verhaal van dit boek is leuk ook het schutblad is erg mooi. Zien de kinderen het verschil 
tussen het schutblad op de eerste en de laatste pagina? Maak nu zelf de schilderijen af met de kinde-
ren.Welk dier zie je hier? Maak het schilderij van de dieren af. Net als op het schutblad kan je nu zelf 
een schilderij afmaken met in de hoofdrol de dieren uit dit boek. Klik hier en ga direct aan de slag!

In de zomervakantie is er van alles te doen in de bibliotheek. Zo is er tij-
dens Summerschool een leuke activiteit voor jonge kinderen: Boem, Pats, 
Boem! Tijdens het voorlezen van Oh! een boek vol geluiden van Hervé Tullet 
doen we met kinderen allerlei opdrachten waarbij we geluid maken. Dit 
kan op verschillende manieren: je mond gebruiken, je handen en voeten, 
muziekinstrumenten. Na het voorlezen gaan we zelf muziekinstrumenten 
maken.  Als de instrumenten klaar zijn formeren we ons eigen orkest.

http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
https://www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl/Jeugd2/summerschool.html
https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/educatie/SummerSchool.html
https://drive.google.com/file/d/1Z-KyQ0BEMwGfzgPipYruzzs5Gz-Tec5T/view?usp=sharing
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Maak bij het voorlezen geluiden of bewegingen die passen bij de tekst en vraag 
de kinderen om dit mee te doen. Dit zorgt er ook voor dat kinderen het verhaal 
beter onthouden. Je zult met verbazing zien hoe goed zij de bewegingen of 
geluiden een volgende keer kunnen meedoen.

Voor
lees
tip

B is van badlaken waarop een broccoli in badpak de blauwe ber-
gen bewondert, terwijl op de bloemetjesbank een broccoli in biki-
ni hun bloemkooltje in zijn buggy bekijkt.

Alle letters van het alfabet en hun oneindige mogelijkheden vind 
je in dit prachtige boek vol verrassende vondsten. Iedere pagina 
is een weergaloos zoek- en ontdekfeest. Probeer in de tekeningen 
ook de letters zelf te vinden, voor de dief ermee vandoor gaat! Zie 
je welk voorwerp hij van bijna elke bladzijde meeneemt? 

Alfabet, het nieuwste boek 
van Charlotte Dematons   

Download de gratis app hier voor Apple en Android. Houd je device boven een afbeelding, je 
ziet dan bij elk voorwerp het woord verschijnen. De website alfabetboek.nl toont je woord-
lijstjes. Klik op een letter en je kunt het woord lokaliseren op de afbeelding. Hoe slim is dat! 
Urenlang plezier voor jong en oud met dit fantastische boek.  

In de zomervakantie gaan jullie wellicht naar het 
strand of spelen jullie in de zandbak. Schrijf eens 
letters in het zand, de eerste letter van de naam 
van je kind bijvoorbeeld. Herkent je kind de letter? 
Zo ben je spelenderwijs bezig met taal en bewust-
wording van letters. Slecht weer? Download dan de 
app Sand Draw, met deze app kun je op de bank of 
aan tafel de mooiste tekeningen of letters maken.

Letters in 
het zand 

In liedjes zit veel regelmaat en hierdoor onthouden 
kinderen de woorden beter. Met leeftijdsgenoten 
muziek maken versterkt het groepsgevoel en be-
vordert de sociale vaardigheden. Daarnaast heeft 
het zingen van kinderliedjes of het afspelen van 
muziek een kalmerend effect. Doe daarom mee 
met het muziekkwartier en luister en zing samen 
mee met de liedjes. Luister hier naar de liedjes.

Muziek op 
schoot 

http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
http://https://apps.apple.com/nl/app/alfabet/id1515740709
http://https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hooglandenvanklaveren.alfabet4321&hl=nl
http://www.alfabetboek.nl
https://apps.apple.com/us/app/sand-draw-beach-creativity/id624591476
https://muziekkwartier.org/liedjes/

