
De ColumBus is de onderwijsservicebus van ZB. Deze rijdt
in veel Zeeuwse gemeentes en richt zich voornamelijk op
onderwijsinstellingen voor kinderen van 0-12 jaar. Vanaf
september rijdt de bus ook in de gemeente Vlissingen op
maandag van 15.15-16.15 uur. Bekijk hier het schema. 

Wil je meer weten over de ColumBus? Lees hier meer. 

OBD BoekStart collectie Vlissingen
OBD BoekStart collectie Middelburg
OBD BoekStart collectie Veere en Noord-Beveland

Vanaf september biedt de Onderwijs Bibliotheek Dienst
(OBD) een nieuw product aan speciaal gericht op
kinderdagverblijven: verschillende boekenkisten met daarin
de leukste babyboekjes! Hierin zitten allerlei boekjes voor de
allerjongste lezers (van 0 tot +/- 2 jaar). In elke kist komt een
korte handleiding, zodat er direct met de boeken gewerkt kan
worden. 

Neem eens een kijkje op de OBD site van jouw gemeente:

Neem voor meer informatie contact op met
Voorleesconsulent Karin via kwittens@dezb.nl

ColumBus in Vlissingen

BoekStart babycollectie te leen bij de Onderwijs
Bibliotheek Dienst 

https://www.dezb.nl/bibliotheek/bibliobussen/de-columbus.html
https://onderwijs.dezb.nl/producten/doelgroep/kinderopvang-en-peuterspeelzaal/
https://www.dezb.nl/dam/bestanden/service/bibliobussen/rooster-columbus-2021-2022-gemeente-vlissingen.jpg
https://www.dezb.nl/bibliotheek/bibliobussen/de-columbus.html
https://onderwijs.bibliotheekvlissingen.nl/product/6622953.boekstart-babykisten.html
https://onderwijs.dezb.nl/product/6622953.boekstart-babykisten.html
https://onderwijs.decolumbus.nl/product/6622953.boekstart-babykisten.html
mailto:kwittens@dezb.nl


BoekStart babybieb: ook baby’s houden van boeken! 
Iedere eerste woensdag van de maand van 10.15 tot 10.45 uur. 
Een voorleesactiviteit speciaal gericht op de allerkleinste lezers
en hun (groot)ouder(s)/verzorger(s). Er wordt gelezen,
gezongen, bewogen en gespeeld. 

Peutertje Luister: samen lezen, spelen en zingen
Iedere laatste woensdag van de maand van 10.15 tot 10.45 uur.
Peuters van 2 tot 4 jaar zijn welkom om samen met hun
(groot)ouder(s)/verzorger(s) te luisteren naar een mooi verhaal.

Verhalenkoffer
Iedere laatste woensdag van de maand van 15.30 tot 16.00 uur.
Kinderen van 4 tot 8 jaar zijn welkom om samen te genieten van
een mooi verhaal en meer.

Aanmelden is bij alle activiteiten verplicht via de dezb.nl. 
Nieuwsgierig naar wat er voorgelezen wordt? Houd dan onze
Facebookpagina in de gaten!

Later als ik groot ben – Dick Bruna (flapjesboek v.a. 6 mnd)
Dokter waar ben je? – Ingela (flapjesboek v.a. 6 mnd)
Als ik groot ben – Anita Bijsterbosch (voorleesboek v.a. 2,5
jaar)
Rik en de beroepen – Liesbet Slegers (zoekboek v.a. 3 jaar)
Het grote beroepenboek van Sammie en Suzie – Anita
Bijsterbosch (informatief prentenboek v.a. 3 jaar) 

Dat is het thema van de Kinderboekenweek die plaatsvindt van
6 t/m 17 oktober 2021. De Kinderboekenweek richt zich op
kinderen van de basisschoolleeftijd. Toch is het leuk om in deze
week ook in de kinderopvang extra aandacht te vestigen op
voorlezen!

Boekentips voor de jongste doelgroep met het thema ‘Worden
wat je wil’:

Worden wat je wil!

Voorleesactiviteiten ZB in Vlissingen

https://kinderboekenweek.nl/
https://dezb.op-shop.nl/
https://nl-nl.facebook.com/dezbVlissingen/
https://dezb.op-shop.nl/


Tip van de boekhandel 't Spui
Vuurtje en de dikke steen van Catharina Valckx is een
origineel en ontroerend verhaal en een prachtig prentenboek
ineen!

Haar haren lijken wel vlammen, daarom heet ze Vuurtje. Op
een zomerdag gaat Vuurtje op een grote steen zitten. Daar
wordt hij wakker van, en hij begint te praten. Hij heeft
honderdduizend jaar geslapen, dus er is veel dat hij vergeten
is. Samen met haar kat, een schildpad en een behulpzaam
wolkje, helpt Vuurtje de dikke steen zijn geheugen op te
frissen. En zo begint een hele bijzondere vriendschap die
vonken geeft.
Een zomers prentenboek waar je onmiddellijk blij van wordt.

De Prentenboek Top 10 voor De Nationale Voorleesdagen
2022 (26 januari t/m 5 februari 2022) is bekend! 

Het prentenboek van het jaar is Maar eerst ving ik een
monster, geschreven door Tjibbe Veldkamp en geïllustreerd
door Kees de Boer. Bekijk hier de complete Prentenboeken
Top 10. 

Prentenboeken Top 10 - 2022

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/maar-eerst-ving-ik-een-monster/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboektoptien/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboektoptien/

