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Jeugdbibliotheek

Beste ouders, verzorgers,
Ik mag al weer diverse weken bij uw kind op school komen met héél veel
nieuwe boeken en een hoop nieuwe woorden. Kinderen met plezier in
lezen bereiken meer en daar hoop ik dit jaar weer een steentje aan bij te
dragen. In de afgelopen periode heb ik in de groepen 1 t/m 4 gewerkt
rondom het thema van de kinderboekenweek. ( reizen en vervoer) In de
komende periode zal ik in de groepen 5 t/m 8 werken rondom Poëzie.
Als leesconsulent van bibliotheek Oosterschelde kom ik o.a. bij uw kind in
de klas om het leesplezier te vergroten. Ik laat vaak boeken in de klas
achter om te lezen, maar ik neem ook wel eens boeken mee naar een
andere school. Helpt u de kinderen wanneer ze nieuwsgierig zijn geworden
naar een boek en dit willen reserveren? De boeken komen dan gewoon
naar de bieb in de buurt. Ga hiervoor naar bibliotheekoosterschelde.nl

e-books

Agenda Jeugd:
Leren programmeren, apps
ontwikkelen en games bouwen bij
CoderDojo
Week van de mediawijsheid
Maak je eigen video met de tiktok app
maak je eigen droomlandschap
workshop maak een stop motion
filmpje
experimenteren met de makey makey

1234-

voer de titel in bij ik ben op zoek naar.
Druk op vind
Klik op het juiste boek
Selecteer Ik wil… reserveren
5- Gebruik je inloggegevens (of pas deze eerst aan in mijn bibliotheek)

Zeeuwse Bibliotheken – App

voorleesmomentje met je (klein)kind
over de mijter van Jules

Met de app ‘Zeeuwse Bibliotheken‘ online je bibliotheekzaken (en van
andere gebruikers) regelen wanneer en waar het je uitkomt!




Gebruik de app om te zoeken en te reserveren in de collectie van de
Zeeuwse Bibliotheken.
Heb je een boek bij de hand, dan kun je door het scannen van de ISBNbarcode kijken of de Bibliotheek het in bezit heeft.
Je kunt materialen reserveren en je uitleningen verlengen.

Verder geeft de app informatie over adressen en openingstijden van alle
vestigingen en je kunt ze rechtstreeks bellen of e-mailen

Bekijk alle jeugdactiviteiten

15 minuten lezen per dag,
kan 1.000 nieuwe woorden per jaar opleveren!

Voorlezen
• Is een warm moment samen
• Geeft kinderen informatie over de wereld om hen heen
• Oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen
• Prikkelt de fantasie en sociaal-emotionele vaardigheden
• Stimuleert de taal- en spraakontwikkeling
Doen dus!
Naast zelf voorlezen kun je ook gebruik maken van voorleesfilmpjes.
Via jeugdbibliotheek.nl  0-6 jaar  voorleesfilmpjes
Met de inloggegevens van de bibliotheek gratis te bekijken.

Heeft uw kind dyslexie of moeite met lezen?
Kijk dan eens voor tips op www.makkelijklezenplein.nl
Of ga naar het makkelijk lezen plein in de bibliotheek. (de boeken kun je
herkennen aan een MLP sticker op de rug) Denk naast deze boeken ook
aan:
-

Graphic Novels – dit zijn boeken met veel tekeningen en
verschillende lettertypes. http://www.graphic-novels.nl/
Dyslexieuitgaves – boeken met een speciaal dyslexielettertype
Luisterboeken – boeken met een cd die het verhaal voorleest
Boekverfilmingen – Een boek dat is verfilmd kan een stimulans
geven om het boek te lezen of meer van die schrijver te lezen.
(mee) Luisterboeken ( ook te leen via de bibliotheek)

Yoleo - luisterboeken
Naast de verschillende materialen in de bieb wil ik ook graag wijzen op
de website www.yoleo.nl
Deze website is vanaf heden gratis te gebruiken met uw pasnummer en
wachtwoord van de bibliotheek. Op de website van Yoleo vindt u een
uitgebreide collectie aan luisterboeken. Het boek naar keuze wordt
voorgelezen en uw kind kan online meelezen. Er kunnen punten
worden verdiend, een spel gespeeld worden en een kamer ingericht.
Boeken lezen op een andere manier dus. En nu voor iedereen vrij
toegankelijk! (Er is ook een app beschikbaar)

Wilt u wat vragen?
Via Social Media ben ik te vinden

r.venema@bibliotheekoosterschelde.nl

Tot de volgende nieuwsbrief!
Rosanne Venema
– Leesconsulent (biebjuf) Bibliotheek Oosterschelde

Bibliotheek Klantenservice :
0113 – 562 626

