
Vanwege de nog steeds geldende lockdown bieden wij gratis
online (voorlees)activiteiten aan. Deze activiteiten zijn zeker
ook geschikt voor groepen in de kinderopvang.
Meld je groep aan door een e-mail te sturen naar:
activiteitvlissingen@dezb.nl. Je ontvangt dan een
bevestigingsmail met daarin een uitnodiging met een linkje
om online deel te nemen. Tip: geef dit ook door aan de
ouders! 

Verhalenkoffer
in het Nederlands én Pools
voor peuters en kleuters

BoekStart Zumbini voor
alle kinderen van 0 tot 4 jaar

Online voorleesactiviteiten

Wat Wanneer Tijd Waar

Boekfiets
Voorleesfeest voor peuters

Online

Online

Online

Woensdag
3 maart

Donderdag
4 maart

Woensdag
10 maart

15.30u - 
16.00u

15.30u - 
16.00u

9.30u. -
10.00u

Bekijk hier de agenda voor alle overige activiteiten.

Verhalenkoffer
in het Nederlands én Turks
voor peuters en kleuters

Online

Woensdag
17 maart

09.30u - 
10.00u

https://www.dezb.nl/agenda/agenda-jeugdoverzicht.html
mailto:activiteitvlissingen@dezb.nl
https://www.dezb.nl/agenda/vlissingen/20191.html


In aanloop naar de Media Ukkie Dagen biedt de ZB een
inspirerende (gratis!) online workshop aan voor
pedagogisch medewerkers en leerkrachten onderbouw op
woensdag 17 maart 2021 van 15.30u tot 17.00u. 

Laat je inspireren door dé deskundige op het gebied
van mediaopvoeding: Denise Bontje. In een anderhalf uur
durende workshop staat het lezen, kijken, luisteren,
spelen en doen in de wereld van nu centraal. Wat
betekent het opgroeien in een wereld van nu voor
kinderen en wat vraagt dat van ouders én professionals?
 
Wil je deelnemen? Meld je voor 10 maart aan door een e-
mail te sturen naar: kwittens@dezb.nl. 
Klik hier voor meer informatie. 

Workshop mediaopvoeding door Denise Bontje

Tijdens de Media Ukkie Dagen van 26 maart t/m 2 april 2021
wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de
opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ouders en
verzorgers van jonge kinderen krijgen tijdens deze
campagne tips om aan de slag te gaan met het mediagebruik
binnen het gezin. Door samen van media te genieten kunnen
kinderen volop de kansen van media benutten en blijven de
risico’s beperkt. Het thema van de Media Ukkie Dagen 2021
is daarom: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. 
Ga naar onze website voor meer informatie.

Op zaterdag 19 juni 2021 organiseert BoekStart samen
met de bibliotheken voor het eerst een landelijke
BoekStartdag.
De BoekStartdag is dé gelegenheid om in de Bibliotheek
de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders extra
hartelijk welkom te heten en een aantrekkelijk programma
of activiteit te bieden. Gezinnen met baby’s en peuters
maken zo kennis met BoekStart en de Bibliotheek. Het
programma wordt te zijner tijd bekend gemaakt. Wil je
meer weten over BoekStart? Lees dan hier verder.

Media ukkie dagen 2021

Landelijke BoekStartdag 2021

https://www.dezb.nl/agenda/agenda-algemeen-overzicht/workshop-mediaopvoeding-door-denise-bontje.html
https://www.dezb.nl/vlissingen/boekstart.html
https://www.mediaukkiedagen.nl/
https://dmaakthetbont.nl/over-mij/
mailto:kwittens@dezb.nl
https://www.dezb.nl/agenda/agenda-algemeen-overzicht/workshop-mediaopvoeding-door-denise-bontje.html
https://www.dezb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-zb-bibliotheek/media-ukkie-dagen.html
https://www.mediaukkiedagen.nl/
https://www.dezb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-zb-bibliotheek/media-ukkie-dagen.html
https://www.dezb.nl/vlissingen/boekstart.html


Boekideeën: werken met boeken op de groep

Op de website van BoekStart voor professionals staan veel
lesideeën om met boeken te werken op de groep. Er komen
veel thema’s aan bod, dus er is een grote kans dat er een
geschikt boekidee voorbij komt. De lessen zijn compleet
uitgewerkt als lesbrief en dus eenvoudig te gebruiken. 
Vraag gerust de titel aan bij de Bibliotheek.

Educatief aanbod

Vlissingen
Middelburg
Veere en Noord-Beveland

De Bibliotheek heeft speciaal voor de basisscholen en de
kindercentra een mooi aanbod aan collecties en
activiteiten gericht op leesplezier, taalontwikkeling
en mediawijsheid.

Vergeet niet de nieuwsberichten te volgen in de
Productcatalogus. Daarin houden we jullie op de hoogte
van de levering van collecties tijdens de lockdown
periode, nieuwe collecties e.d. Wees snel bij het
aanvragen van nieuwe collecties, want daar wordt altijd
enthousiast gebruik van gemaakt!

Voor peuters is er een thematisch aanbod dat aansluit bij
de methode Uk en Puk. Behalve deze collecties zijn er
aanvullend enkele peuterthema’s te bestellen bij
Aanvragen themacollectie peuters.

Wil je gebruik maken van dit educatieve aanbod? Maak
een keuze en doe een bestelling in productencatalogus
voor de gemeentes:

https://www.boekstartpro.nl/home/kinderopvang/boekideeen--werken-met-boeken-op-de-groep.html
https://www.boekstartpro.nl/home/kinderopvang/boekideeen--werken-met-boeken-op-de-groep.html
https://onderwijs.bibliotheekvlissingen.nl/producten/doelgroep/kinderopvang-en-peuterspeelzaal/
https://onderwijs.dezb.nl/producten/doelgroep/kinderopvang-en-peuterspeelzaal/
https://onderwijs.decolumbus.nl/producten/doelgroep/kinderopvang-en-peuterspeelzaal/
https://onderwijs.dezb.nl/product/6214632.aanvragen-themacollectie-peuters.html
https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie/peuterspeelzalen-en-kinderdagverblijven.html


Tip van de Drukkerij: 'Wat rijmt er op stoep'- Harmen van Straaten

In dit nieuwe boek van Harmen van Straaten gaat Thomas
op de heel veelste verjaardag van zijn oma.
Maar wat ligt daar nu op de stoep?!?! Een hilarisch
avontuur vol vette pech!! En met een grappige oma die nog
heel veel andere rijmwoorden kent.
 
Steun je boekhandel en koop 'Wat rijmt er op stoep' bij:
Boekhandel de Drukkerij
Boekhandel ’t Spui

De volgende nieuwsbrief verschijnt juni 2021.

Wist je dat...

... je als
Bibliotheeklid gratis
online cursussen
kan volgen?

Bekijk het aanbod

...er elke week nieuwe
prentenboeken in de
Digitale Voorleestas
verschijnen?

Ga naar de Digitale
Voorleestas

... Bereslim prachtige
geanimeerde
prentenboeken en
leerzame spelletjes
voor peuters en
kleuters heeft?

Ga naar Bereslim

https://drukkerijmiddelburg.nl/zoeken?q=wat+rijmt+er+op+stoep
https://libris.nl/boekhandel-spui/zoek/?q=Wat+rijmt+er+op+stoep%3F+-+Harmen+van+Straaten&b=
https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie/cursussen.html
https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie/de-digitale-voorleestas.html
https://next-bereslim-nl.kb.idm.oclc.org/bieb/
https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie/cursussen.html
https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie/de-digitale-voorleestas.html
https://next-bereslim-nl.kb.idm.oclc.org/bieb/

