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Media Ukkie Dagen

Tijdens de Media Ukkie Dagen van 25 maart tot en met 1

april 2022, wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid

in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Met het

thema ‘Swipe, stap, sprong’ geven we antwoord op vele

vragen die leven bij iedereen die met jonge kinderen te

maken heeft.

Voorstelling 'MUK' in CCXL Vlissingen
Op zaterdag 26 maart komt Muk naar het theater! 

'MUK' is een beeldend en muzikaal feestje gebaseerd op

de doldwaze avonturen van Muk, de nieuwe succesvolle

kinderboekenserie van Mark Haayema en Job van Gelder.

Muk kan nogal onhandig zijn, maar zijn aandoenlijke

goedwillendheid en zijn open blik op de wereld, maken

het een hondje om van te houden.

Wanneer: zaterdag 26 maart om 11.00 uur en om 14.00

uur

Waar: CCXL Vlissingen

Kijk op de website van CineCity voor meer informatie en

tickets. 

Webinar 'Swipe, stap, sprong'
Op 28 maart van 20.00 tot 21.00 uur wordt er een

landelijke webinar georganiseerd. Tijdens deze gratis

webinar wordt er ondere andere ingegaan op een

bewuste inzet van media en begeleiding van kinderen. 

Nodig jij de ouders van jouw groep ook uit?

Kijk hier voor meer informatie. 

https://www.dezb.nl/wat-we-doen/media-ukkie-dagen.html
https://www.cinecity.nl/theater/4617/17/muk_2-6_jaar_-_2022
https://dezb.op-shop.nl/2323/media-ukkie-dagen-gratis-webinar-voor-ouders/28-03-2022
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/media-ukkie-dagen.html
https://www.cinecity.nl/theater/4617/17/muk_2-6_jaar_-_2022
https://dezb.op-shop.nl/2323/media-ukkie-dagen-gratis-webinar-voor-ouders/28-03-2022


Workshop Droomvogel voor PM'ers en
kleuterleerkrachten 

Op woensdag 20 april van 19.30 uur tot 22.00 uur geeft

Marlies Greve de workshop Droomvogel, Taal en

fantasiespel stimuleren via bewegingsversjes.

Marlies is speltherapeut en ontwikkelaar van het

spelstimuleringsprogramma De Droomvogel. Tijdens deze

workshop maak je kennis met een eenvoudige en

praktijkgerichte vorm van spelbegeleiding die direct

toepasbaar is in bestaande VVE-methodieken.

Lees meer en meld je aan.

Voorleesactiviteiten ZB Vlissingen
Iedere maand organiseert de ZB verschillende

voorleesactiviteiten. 

Op woensdag 30 maart 2022 kunnen peuters, kleuters en

hun (groot)ouders weer genieten van mooie verhalen in

de ZB in Vlissingen. Van 10.15  tot 10.45 uur is er

Peutertje Luister en van 15.30 tot 16.00 uur de

Verhalenkoffer.

Meld je aan voor Peutertje Luister en voor de

Verhalenkoffer. 

Elke maandag, behalve in de schoolvakanties, staat van

15.15 tot 16.15 uur de ColumBus bij een Vlissingse

school. Kom een boek lenen, informatie zoeken, een

spelletje spelen of luisteren naar een verhaal!

Bekijk hier het rooster. Tip: deel dit rooster in de

nieuwsbrief van je school.

Onderwijsbus de ColumBus

Geef een prentenboek cadeau!
 Vanaf 13 mei ligt in de (lokale) boekhandels het leuke

boek ‘Ik zou wel een kindje lusten’ van Sylviane Donnio

en Dorothée de Monfreid voor slechts € 2,50 klaar. 

Ga voor meer informatie naar de website van Geef een

prentenboek cadeau.

https://dezb.op-shop.nl/?categories%5B%5D=1&search=voorlezen
https://dezb.op-shop.nl/134/kinderopvang-boekstart-kleuter-peuter
https://dezb.op-shop.nl/134/kinderopvang-boekstart-kleuter-peuter
https://dezb.op-shop.nl/1037/peutertje-luister/30-03-2022
https://dezb.op-shop.nl/77/verhalenkoffer/30-03-2022
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://geefeenprentenboekcadeau.nl/
https://geefeenprentenboekcadeau.nl/


‘Jij bent de beste verhalenverteller! Ontdek het in de

Bibliotheek’

Op zaterdag 11 juni organiseert BoekStart samen met

de bibliotheken voor de tweede keer een landelijke

BoekStartdag. Op deze dag heet de ZB de allerjongste

bezoekers en hun (groot)ouders extra hartelijk welkom

en biedt een aantrekkelijk (online) programma of

activiteit. 

Houd de website in de gaten voor alle activiteiten en

informeer de ouders van jouw groep over deze dag. 

Save the date: BoekStartdag 11 juni 2022

Boekentips van Boekhandel ‘t Spui

De volgende nieuwsbrief verschijnt juni 2022

Babyboek Kiekeboe! - Deborah van de Leijgraaf

Baby’s zijn dol op kiekeboe-spelletjes en in dit boekje

gaat het over Hondje die graag verstoppertje speelt. In

het boekje zitten schuifjes waar kleine babyvingertjes

in passen en allerlei leuke verrassingen tevoorschijn

kunnen toveren!

De bijzondere beer – Tjibbe Veldkamp (peuterboek)

Hoe een bijzondere beer een thuis vindt. Toen de beer

gemaakt werd zat hij scheef op de loopband en mist

daardoor zijn armen. Zo werd hij een bijzondere beer.

‘Jij bent niet goed,’ zei een man van de fabriek. ‘Jou wil

niemand hebben.’ Hij gooide de beer weg. Waarom zou

hij niet goed zijn, denkt de beer. Hij is toch gewoon

een knuffel? Dus gaat hij zelf op pad om iemand te

zoeken die hem als knuffel nodig heeft. De bijzondere

beer is het verhaal over anders zijn, en toch heel

gewoon. Over vriendschap, liefde en erbij horen. Je

gunt iedereen een bijzondere beer, en het boek 'De

bijzondere beer'.

Ga naar Boekhandel 't Spui en De Drvkkery voor meer

leuke boeken!

https://www.dezb.nl/
https://dezb.op-shop.nl/?categories%5B%5D=1&search=
https://libris.nl/boekhandel-spui
https://libris.nl/boekhandel-spui/boek?authortitle=deborah-van-de-leijgraaf/bora-kiekeboe---9789021680576
https://libris.nl/boekhandel-spui/boek?authortitle=tjibbe-veldkamp/de-bijzondere-beer--9789047710769
https://libris.nl/boekhandel-spui
https://drukkerijmiddelburg.nl/

