
Dit is de aller-aller-allerlaatste nieuwsbrief voor de zomervakantie! We kunnen inmiddels met elkaar 
wel tot de conclusie komen dat dit een heel bijzonder, zeg maar gerust gek, schooljaar is geweest. We 
hopen dat we jullie met onze nieuwsbrieven genoeg interessante, leuke en nuttige tips hebben kunnen 
geven om deze tijd door te komen. In deze nieuwsbrief onder andere info over de Summerschool en 
VakantieBieb en veel zomerse tips! Wij wensen jullie alvast een mooie, veilige zomervakantie en tot vol-
gend schooljaar!
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Boekentips voor een zomer vol leesplezier!

Daar lig je dan… op een ligbedje aan het strand, 
op een badlaken in het gras langs een rivier of in 
een tentje met zacht tikkend geluid van de regen… 
Ja, we weten niet wat de zomer voor ons in petto 
heeft, maar er zijn genoeg kinderboeken om te 
verslinden! Hierbij enkele tips voor thuisblijvers 
en avonturiers! Of snuffel hier rond of bekijk de 
nieuwste aanwinsten van de bieb. 

http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
https://probiblio2.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?sid=e5ca193b-c5eb-48e0-adf5-c951435b4031;vestnr=6002;prt=INTERNET;taal=nl_NL;fmt=xml;var=dgc;dgc=a01;dcat=1;event=dgctop;dgcgroup=0002;offset=1;fgroep=;subset=
https://probiblio2.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?profnr=302;event=profset;sid=e5ca193b-c5eb-48e0-adf5-c951435b4031;vestnr=6052;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal;aantal=10
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Ga voor meer info naar 
onze websites Bibliotheek 
Zuid-Hollandse Delta voor 
Middelharnis, Brielle en Hel-
levoetsluis en Bibliotheek de 
Boekenberg voor Spijkenisse.  
Schrijf je snel in, want vol = 
vol. 

We gaan er met elkaar een 
mooie zomer van maken!

We hebben jullie er in de vorige nieuwsbrief al van op de hoogte gebracht: de Summerschool van 
2020! Graag vertellen we jullie nog iets meer over de workshops van de Summerschool, in onze vesti-
gingen in Brielle, Hellevoetsluis, Middelharnis en Spijkenisse. Een kleine greep uit ons aanbod:

Regisseer je eigen aflevering van BiebTV
Zo kunnen de kinderen als een echte regisseur aan de slag met de workshop van BiebTV! Iedere maand 
maken wij een aflevering voor BiebTV en tijdens deze workshop gaan de kinderen een nieuwsitem 
maken voor een van de volgende afleveringen. Dus camera’s klaar, filmen maar!

GigaGrootGanzenbord
Gek op spelletjes? Kinderen kunnen Giga-Groot-Ganzenbord komen spelen in de bibliotheek! Samen 
met de teamleden moet je tijdens dit gigantische bordspel opdrachten oplossen en zo snel mogelijk 
de eindstreep zien te halen! Wie gaat er winnen?!

Het Bloemen&Plantenfestijn
Ook dol op bloemen en planten? Tijdens dit festijn gaan we met elkaar aan de slag met verschillende 
bloemen en planten. Wat weten de kinderen er eigenlijk al van? We gaan op onderzoek uit en ze gaan 
naar huis met een eigen herbarium.

En verder:
BoomWhackers - EscapeRoom - Programmeren - MineCraft - TekenMeisjes - Kleuterochtend

http://www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl/summerschool
http://www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl/summerschool
https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/educatie/SummerSchool.html
https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/educatie/SummerSchool.html
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VakantieBieb
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb 
heb je de mooiste e-books en luisterboeken al-
tijd op zak. Voor jong én oud. In de app staan 25 
e-books en 8 luisterboeken voor volwassen en 36 
e-books en 10 luisterboeken voor jeugd en jonge-
ren. Gratis voor iedereen, ook als je geen lid bent 
van de Bibliotheek.

Voor de jongste lezers zijn er bijvoorbeeld SuperDolfje van Paul van Loon en verhalen van Guusje Ne-
derhorst en Jacques Vriens. Jongeren kunnen genieten van boeken als Instagirl van Annette Mierswa 
en Klem van Mel Wallis de Vries.

Het is jullie vast niet ontgaan: de voorbereidingen van de Kinderboekenweek 2020 zijn in volle gang. 
Naast de kick-off, groepslessen en de hand-out zorgen wij er als bibliotheek voor dat er leuke aanslui-
tende activiteiten zijn rond de Kinderboekenweek in de vestigingen van de bibliotheken. Om een tipje 
van de sluier op te lichten…

Arend van Dam, Dieuwertje Blok zullen van de partij zijn! Hoe leuk is dat?! Een schrijver en televi-
siepresentatrice allebei passend in het teken van het thema ‘En toen?’. Alle (gratis) activiteiten voor 
kinderen van 2 t/m 13 jaar zullen de komende weken bekend worden gemaakt. De kinderen kunnen 
zich vooraf aanmelden. Houd de site, social media en/of nieuwbrief in de gaten. Meer informatie 
volgt snel!

Kinderboekenweek

En volg ons op social media 
voor nog meer leesplezier!

Zomerse tips
De scholen zijn dicht, maar je hebt als kind zin om 
een grappig, mooi of spannend boek te lezen, wat 
doe je dan? Naar de bibliotheek bij jouw in de buurt 
natuurlijk! Nog geen lid? Geen probleem: kinderen 
tot 18 jaar worden gratis lid van de bieb!

Fijne vakantie!

http://www.bzhd.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
https://www.facebook.com/pages/category/Library/Bieb-TV-106197424351254/
https://www.youtube.com/channel/UC2804MqkuSkw3J2NT9Hw3Zw
https://www.instagram.com/biebtv/

