
Nationale Voorleeswedstrijd
Doet jouw school ook (weer) mee met de Nationale
Voorleeswedstrijd? Als het goed is, heb je het deelnamepakket
hiervoor in september ontvangen. Meld je voorleeskampioen vóór
13 december 2021 aan op de nationalevoorleeswedstrijd. 
De kosten zijn € 27,50. 

Let op! Schoolkampioenen kunnen alleen worden aangemeld als
ouders het toestemmingsformulier hebben ondertekend en op
school hebben ingeleverd. Na de kerstvakantie krijgen de scholen
die zich hebben aangemeld meer informatie over de regionale
Walcherse ronde. Heb je vragen? Laat het vooral weten en stuur
een mail naar voorleeswedstrijd@dezb.nl

Heb je op school een leesconsulent van de Bibliotheek? Vraag of
deze een workshop 'Voorlezen' kan verzorgen voor de klas. Geen
leesconsulent? Mail ons voor de presentatie en handleiding en
geef de workshop zelf. Kijk hier voor meer informatie over de
verschillende rondes en tips. 

Nationale Voorleesdagen
Van 25 januari tot en met 5 februari 2022 zijn het weer Nationale
Voorleesdagen. Daarin vieren we hoe leuk het is voor te lezen of
voorgelezen te worden. Het prachtige prentenboek, ‘Maar eerst
ving ik een monster' van Tjibbe Veldkamp staat dit jaar centraal
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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 voor meer nieuws en activiteiten op onze speciale pagina
voor de Nationale Voorleesdagen.

https://www.dezb.nl/wat-we-doen/voorleeswedstrijd.html
http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/
https://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/wp-content/uploads/2021/08/Inschrijfformulier-ouder-school-De-Nationale-Voorleeswedstrijd-21-22.pdf
mailto:voorleeswedstrijd@dezb.nl
mailto:voorleeswedstrijd@dezb.nl
http://www.denationalehttps/www.dezb.nl/wat-we-doen/voorleeswedstrijd.htmlvoorleeswedstrijd.nl
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/nationale-voorleesdagen.html
https://dezb.op-shop.nl/896/digitaal-kenniscafe-nationale-voorleesdagen/12-01-2022
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/nationale-voorleesdagen.html


Prentenboeken in alle talen
Luister naar mooie prentenboeken in veel verschillende
talen! Neem het boek lekker op schoot en luister in de taal
die jij wilt horen. Het prentenboek van het jaar is in 28 talen
te beluisteren.

Beluister de prentenboeken hier. 

Voorlezen in de ZB 

26 januari van 10.15 tot 10.45 uur: Peutertje Luister
26 januari van 15.30 tot 16.00 uur: De verhalenkoffer

Iedere maand organiseert ZB verschillende
voorleesactiviteiten. De volgende activiteiten zijn:

Tijdens de Nationale Voorleesdagen kunnen
ouders/verzorgers met hun peuter/kleuter de peuter- en
kleuterquiz doen. Deze quiz is een heuse ontdekkingstocht
door de Prentenboeken Top Tien van 2022. Voor de winnaar
is een leuke prijs beschikbaar. Houd voor meer informatie de
agenda in de gaten. 

Klokhuis Meet Up
Zes keer per jaar organiseren jeugdprogramma Het Klokhuis
(NTR) en ZB een Klokhuis Meet Up. Een Klokhuispresentator
gaat live in gesprek met gasten. De volgende Klokhuis Meet
Up is op dinsdag 8 februari van 11.00-12.00 uur 2022. 

Kijk hier voor meer informatie en meld je aan. 

Bliksem! Voor kinderen met concentratieproblemen
Bliksem! is een interactief prentenboek. Uit onderzoek blijkt
dat Bliksem! goed werkt voor kinderen die het moeilijk
vinden om zich te concentreren op boeken. Het prentenboek
is vanaf nu beschikbaar voor jeugd. 

Lees hier Bliksem! 

http://www.prentenboekeninalletalen.nl/
http://www.prentenboekeninalletalen.nl/
https://dezb.op-shop.nl/?categories[]=1&search=
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/nationale-voorleesdagen.html
https://dezb.op-shop.nl/?categories[]=1&search=
https://dezb.op-shop.nl/948/interactieve-klokhuis-meet-up/08-02-2022
https://dezb.op-shop.nl/948/interactieve-klokhuis-meet-up/08-02-2022
https://projects-bamski-nl.kb.idm.oclc.org/jeugdbibliotheek/bliksem/index.html
https://projects-bamski-nl.kb.idm.oclc.org/jeugdbibliotheek/bliksem/index.html


De boekenreismachine
Dit is het leukste online escaperoomspel voor
bovenbouwleerlingen van de basisschool! Het spel duurt
ongeveer 45 minuten tot 1 uur. De kinderen komen in het
spel letterlijk terecht in verschillende verhalen, beleven
spannende avonturen en ontdekken de informatieve waarde
van boeken.
Speel hier de Boekenreismachine. 

Junior Einstein biedt de beste online leer- en oefenomgeving
voor alle vakken van de basisschool. Het aanbod bevat
honderdduizenden opgaven voor de groepen 2 tot en met 8.
Bovendien vind je veel uitleg door middel van video's of
artikelen. Zo kunnen kinderen serieus oefenen op hun eigen
niveau en grote vooruitgang boeken in hun kennis en
vaardigheden. Als lid van de Bibliotheek maken kinderen
gratis gebruik van deze online dienst.

Junior Einstein

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.

Cursus Open Boek 3.0

Speciaal voor leerkrachten in Zeeland bieden we de cursus
'Open Boek' aan. Na het volgen van deze cursus kun je aan
de slag als gecertificeerd leescoördinator po.
Wil jij bijdragen aan een beter leesklimaat op je school?

Lees hier meer over de Cursus Open Boek.

https://www.boekenreismachine.nl/
https://www-junioreinstein-nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/start
https://www.dezb.nl/dam/bestanden/poster-versier-je-eigen-pokeball-voor-kerst.pdf
https://www.boekenreismachine.nl/
https://www.boekenreismachine.nl/
https://www-junioreinstein-nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/start
https://www.dezb.nl/dam/bestanden/poster-versier-je-eigen-pokeball-voor-kerst.pdf
https://onderwijs.dezb.nl/product/6623162.cursus-open-boek-voor-leerkrachten-in-het-basis....html
https://onderwijs.dezb.nl/product/6623162.cursus-open-boek-voor-leerkrachten-in-het-basis....html


Binnenkort beschikbaar bij de OBD: Katvis van Tjibbe Veldkamp
Houd een boekenkring en maak mediawijsheid
bespreekbaar. Via de onderwijsproductencatalogus leen je 
 32 exemplaren van het boek Katvis van Tjibbe Veldkamp. 
Wil je nu al aan de slag met de boekenkring? Kijk in de
onderwijsproductencatalogus voor andere titels. 
Wil je nu al met Katvis aan de slag? Dat kan! Het boek is ook
beschikbaar als e-book in de jeugdbibliotheek. Kijk hier voor
leuke lesideeën en meer informatie rondom het boek.

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 
Boekentips van Saskia, Boekhandel de Drvkkery
'Winterverhalen' van Dawn Casey, achttien prachtige warme
avonturen uit de hele wereld. Heerlijk om voor te lezen onder
de kerstboom. Er is dit jaar een enorm aanbod van nieuwe
leesboeken voor kinderen vanaf 9 jaar met Kerst in de
hoofdrol: 'Een jongen met de naam Kerstmis' van Matt Haig, 
 'De Kerstmisaurus' en de 'lijst stoute kinderen' van Tom
Fletcher en dan heeft J.K. Rowling een kerstverhaal
geschreven: 'Het Kerstvarken' een mooi verhaal over hoever
je gaat om je lievelingsknuffel terug te vinden. 
Voor iedereen fijne Kerstdagen en op naar een gezond 2022.
Kijk voor meer mooie boeken op Boekhandel 't Spui en de
Drukkery. 

Voor leerkrachten heeft De Bieb voor de Zaanstreek
verschillende video's met boekentips gemaakt. Kijk hier
welke boeken zij tippen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt maart 2022.

https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie/primair-onderwijs-zb.html
https://onderwijs.dezb.nl/producten/doelgroep/primair-onderwijs-en-bso/
http://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://leesbevorderingindeklas.nl/blog-post/katvis-nederland-leest-junior-2021/
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://libris.nl/boekhandel-spui
https://drukkerijmiddelburg.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhvhCndpFnPvcUn5SEBL1wdKzwwHDwUgV
https://drukkerijmiddelburg.nl/

