
Van 26 januari tot en met 5 februari 2022 zijn het de Nationale
Voorleesdagen.
Dan laten we zien hoe leuk het is om voor te lezen of om
voorgelezen te worden. Het prachtige prentenboek 'Maar eerst
ving ik een monster' van Tjibbe Veldkamp krijgt dit jaar de
aandacht. Dit boek is zeer geschikt voor kleuters vanaf 4 jaar.
Naast het Prentenboek van het jaar staan er nog negen
boeken in de zogenaamde Prentenboeken top 10. ZB kiest
ervoor om voor de peuters 'Vos gaat een stukje rijden' van
Susanne Strasser centraal te stellen.

Save the Date: 12 januari 2022, 15.30 tot 16.45 uur,
Digitaal kenniscafé
Voorlezen maakt je leuker! Als kleuterleerkracht of
pedagogisch medewerker krijg je tijdens dit webinar
praktische tips en waardevolle ideetjes. Zo maak je er weer
een vrolijk voorleesfeest van tijdens de Nationale
Voorleesdagen. Meld je hier aan. 

Kijk op onze speciale Nationale Voorleesdagen pagina voor
meer nieuws en activiteiten.

Nationale Voorleesdagen

Boekstart voor jou!
Een aantal keren per jaar geeft Boekstart het ‘Boekstart voor
jou' magazine uit. Dit e-magazine staat vol met tips over de
nieuwste kinderboeken, voorlezen en media. 

Tip: deel de link naar het magazine met ouders: BoekStart
voor jou! online magazine.

Kinderopvang
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Wil je op de hoogte zijn en blijven van mooie, nieuwe
(prenten)boeken voor kinderen van 0 tot 6 jaar? Houd dan de
Sardes Leespluim in de gaten. De leesluim wordt elke maand
uitgereikt aan een kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare
prentenboeken. Het zijn boeken die het leesplezier en de
taalvaardigheid bevorderen. Om de Leespluim breed in te
zetten in de praktijk van kinderopvang, VVE en onderbouw
basisonderwijs, worden bij de bekroonde boeken activiteiten
uitgewerkt door een Sardes-expert. 
Neem een kijkje op de site van de Sardes Leespluim en meld
je aan voor de nieuwsbrief om direct op de hoogte te zijn van
de nieuwste Leespluim.

Afgelopen najaar zijn er tien nieuwe, enthousiaste
voorleescoördinatoren opgeleid. Wil jij het voorlezen op jouw
locatie ook stimuleren? Houd je van voorlezen en wil je hier
nog meer uithalen op jouw groep? Overleg dit met je
leidinggevende en meld je aan als geïnteresseerde voor de
training. Bij voldoende belangstelling wordt de training
komend voorjaar nog een keer aangeboden. 
Kijk hier voor meer informatie. Heb je interesse? Stuur dan
een mail naar kwittens@dezb.nl.

Trainingen Voorleescoördinator

Leespluim

Aanbod Onderwijs Bibliotheek Dienst

Gemeente Vlissingen
Gemeente Middelburg
Gemeente Veere en Noord-Beveland

Hoe staat het met jullie kinderboekencollectie? 
Breid deze nu uit met de ‘Lekker (voor)lezen’ collectie van
de OBD. Stevige prentenboeken waar kinderen zeker van
gaan genieten. Bekijk meer informatie op:  

Versier een pokéball
Vanaf maandag 6 december kunnen Pokémonfans bij ZB in
Middelburg en Vlissingen een witte piepschuim bal ophalen
(zolang de voorraad strekt) en thuis versieren tot pokéball,
bekend van het fenomeen Pokémon. Wie hier niet van houdt,
mag natuurlijk ook een bal ophalen en versieren tot prachtige
kerstbal. 
Meer weten? Lees hier verder.
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VoorleesExpress Walcheren
De VoorleesExpress geeft kinderen met een Nederlandse
taalachterstand extra aandacht. Een half jaar lang leest
een vrijwilliger bij hen thuis voor. Samen met de ouders
streven we ernaar dat taal- en leesplezier een vaste plek in
het gezin krijgt. 
Werk jij ook met gezinnen waarvan je denkt ‘daar zou een
extra steuntje in de rug welkom zijn op het gebied van taal
en voorlezen?’ Informeer dan bij Wietske Bergen,
projectleider VoorleesExpress, naar de mogelijkheden.
Wietske is bereikbaar via e-mail of telefoon: 0118 654121.
Lees meer over de VoorleesExpress. 

Onderwijsbus de ColumBus in Vlissingen
Elke maandag van 15.15 tot 16.15 uur, behalve in de
schoolvakanties, staat de ColumBus bij een Vlissingse
school. Leen een boek, zoek informatie, speel een spelletje
of luister naar een verhaal. Ook kinderen en ouders van de
kinderopvanglocaties zijn van harte welkom. 
Bekijk hier het rooster. 

Boekentips van Saskia, Boekhandel de Drvkkery
'Kerstlichtjes' van Ruth Symons en Carolina Rabei, een
geïllustreerd prentenboek over een rit naar huis onderweg
naar kerstavond. Een prachtig pop-up boek met mooie
platen en een hartverwarmend verhaal.
De serie Muziekboek van uitgeverij Christofoor is bijzonder.
Een van de boeken gaat over het verhaal 'De Notenkraker',
de klassieker die tot leven komt met de muziek van
Tsjaikovski. 
Pak een boek en verlies je in de verhalen! Wij wensen
iedereen warme kerstdagen toe en op naar een gezond
2022.
Kijk voor meer boeken op de websites van Boekhandel 't
Spui en de Drukkery. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maart 2022.

https://www.dezb.nl/wat-we-doen/voorleesexpress0.html
mailto:voorleesexpress@dezb.nl
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/voorleesexpress0.html
https://www.dezb.nl/dam/bestanden/service/bibliobussen/rooster-columbus-2021-2022-gemeente-vlissingen.jpg
https://www.dezb.nl/dam/bestanden/service/bibliobussen/rooster-columbus-2021-2022-gemeente-vlissingen.jpg
https://drukkerijmiddelburg.nl/kerstlichtjes-9789060389461
https://drukkerijmiddelburg.nl/de-notenkraker-9789060388242
https://libris.nl/boekhandel-spui
https://drukkerijmiddelburg.nl/
https://drukkerijmiddelburg.nl/?gclid=EAIaIQobChMI__b0n8TC9AIVyOJ3Ch00xwe-EAAYASAAEgL6APD_BwE

