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

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

Wil jij graag lessen verzorgen voor de jeugd over digitale
geletterdheid en nieuwe technologieën, maar heb je daar
geen materialen of budget voor? Of heb je geen tijd om zelf
lessen te bedenken? Dan zijn onze 'Lab out of the Box'-
leskisten iets voor jou!

Zo kunnen leerlingen uit de onderbouw zichzelf in een
prentenboek monteren. Voor leerlingen uit groep 5/6 is er
Rijmen met Robots, waarbij poëzie en programmeren
samengaan. 

Heb je interesse? Neem contact op met educatie@dezb.nl 

ColumBus in Vlissingen

Binnenkort nieuwe Onderwijsproducten

Bevorderen leescultuur
Wil je de leescultuur in je groep bevorderen, maar weet je
niet hoe? Bekijk dan de werkvormen voor de boekenkring
onderbouw en de werkvormen voor de boekenkring
bovenbouw.  

https://www.dezb.nl/bibliotheek/bibliobussen/de-columbus.html
https://onderwijs.dezb.nl/producten/doelgroep/kinderopvang-en-peuterspeelzaal/
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/20171020-werkvormenvoordeboekenkring.pdf
https://www.dezb.nl/dam/bestanden/service/bibliobussen/rooster-columbus-2021-2022-gemeente-vlissingen.jpg
https://www.dezb.nl/bibliotheek/bibliobussen/de-columbus.html
mailto:educatie@dezb.nl
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/20210208_werkvormen-voor-de-boekenkring---onderbouw-2021.pdf
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/20171020-werkvormenvoordeboekenkring.pdf


Dat is het thema van de Kinderboekenweek die plaatsvindt
van 6 t/m 17 oktober 2021. 
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed
bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al
tien jaar, ieder kind kan worden waar hij of zij van droomt! 

Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen
na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek
2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over
later! 

Worden wat je wil!

Webinar voor professionals

Op woensdag 22 september van 14.30-16.00 uur organiseert
de Bibliotheek Rotterdam een gratis webinar voor
professionals.

Wil jij kinderen kennis laten maken met de rijke taal van
kinderboeken om ze zo nóg meer kansen te geven om te
worden wat ze willen? Lees dan hier het programma en meld
je aan.

Kinderboekentips

Kinderboekenweek-lessen
Wil je de speciale kinderboekenweeklessen van
kinderboekenschrijfster Bette Westera ontvangen in je
postvak? Stuur dan een mail naar educatie@dezb.nl.

Speciale Kinderboekenweek website
Op de website kinderboekenweekmetdebieb.nl kunnen
kinderen hun eigen avatar maken, een boekentest doen en
worden ze uitgedaagd om een filmpje te maken over zijn of
haar ideale beroep. 

Griffels en Penselen
Benieuwd naar de Griffels en Penselen van 2021? Neem een
kijkje op de website van de Kinderboekenweek! 

https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie/kinderboekenweek.html
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/activiteiten/agenda/evenement/27551-webinar-kinderboekenweek-2021-worden-wat-je-wil
mailto:educatie@dezb.nl
http://kinderboekenweekmetdebieb.nl/
https://kinderboekenweek.nl/
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/activiteiten/agenda/evenement/27551-webinar-kinderboekenweek-2021-worden-wat-je-wil
https://kinderboekenweek.nl/


Tip van de boekhandel 't Spui
Van Honingbij tot hagelslag van Joël Broekaert en Marieke
van Ditshuizen is een superleuk, informatief boek over al het
lekkers dat van planten komt!
Informatieve jeugdboeken doen het sowieso goed en dit is er
eentje dat ook nog eens prachtig geïllustreerd is! Je zou er
honger van krijgen! 

Kijk voor meer mooie boeken op Boekhandel 't Spui en de
Drukkery. 

Tijdens de Kinderboekenweek worden er volop activiteiten
georganiseerd. Zo kunnen kinderen in de ZB in Middelburg
en Vlissingen gratis de games Beroepenspel, Mysteriespel
en Worden wat je wilt spelen. Daarnaast is er ook een
Beroepenspeurtocht en een Talententester. Ga voor meer
informatie en data naar onze website. 

Activiteiten Kinderboekenweek

Nationaal Plan Onderwijs
Binnen de Zeeuwse Waaier, een initiatief waarbij het aanbod
voor het NPO van alle organisaties is gebundeld, richt de
Bibliotheek zich op lange termijn interventies die gekoppeld
zijn aan de menukaart van het NPO.
We denken dan o.a. aan actuele collectie, expertise,
verdieping voor het team, of onderwerpen rondom lezen en
leesplezier. Denk aan begrijpend lezen, close reading,
praten over boeken of vrij lezen.

Met de expertise van de school en de Bibliotheek werken we
samen aan een zo kansrijk mogelijke leeromgeving.
Specifieke wensen of vragen? We gaan graag met je in
gesprek. Neem contact met ons op via educatie@dezb.nl

https://libris.nl/boekhandel-spui/boek?authortitle=joel-broekaert/van-honingbij-tot-hagelslag--9789021681481
https://libris.nl/boekhandel-spui/boek?authortitle=joel-broekaert/van-honingbij-tot-hagelslag--9789021681481
https://libris.nl/boekhandel-spui
https://drukkerijmiddelburg.nl/
https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie/kinderboekenweek.html
https://www.bibendo.nl/games/beroepenspel
https://www.bibendo.nl/games/mysteriespel
https://www.bibendo.nl/games/worden-wat-je-wil
https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie/kinderboekenweek.html
https://zeeuwsewaaier.nl/
https://zeeuwsewaaier.nl/
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart
mailto:educatie@dezb.nl

