Welkom terug!
We hopen dat jullie een ontzettend fijne,
gezellige, leuke en warme zomer hebben
gehad. Wij beginnen in ieder geval weer fris &
fruitig aan het nieuwe schooljaar!
Summerschool

We kijken terug op een geslaagde
Summerschool! In onze vestigingen in Brielle,
Hellevoetsluis en Middelharnis hebben we zes
weken lang activiteiten aangeboden, zoals:
break-in-box, koekenbakker voor een dag,
schilder je selfie, uilenballen pluizen en nog
veel meer!
Nieuwe programma’s
In de zomervakantie hebben we hard gewerkt
aan onze lesprogramma’s. Dit betekent dat we
gloednieuwe programma’s hebben bedacht,
maar ook dat we bestaande programma’s in
een nieuw jasje hebben gestoken. Kijk voor al
onze programma’s op onze website en neem
voor meer informatie contact op met jullie
leesconsulent.
VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen
van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra
aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er

wekelijks een vrijwilliger bij hen thuis om voor
te lezen en samen met de ouders te werken
aan taal en leesplezier. De VoorleesExpress
stimuleert de taalontwikkeling van kinderen
en verrijkt de taalomgeving thuis. Daarnaast
versterken we het partnerschap tussen school
en ouders.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers! Als
voorlezer ga je twintig weken langs bij een
gezin in de buurt. Je doet dit één keer per
week op een vaste middag of avond. De
ouders hebben zich vrijwillig aangemeld en
zijn gemotiveerd, maar hebben zelf moeite
om hun kinderen te stimuleren in de
taalontwikkeling. Interesse en/of vragen?
Neem contact op met Eline Jansen:
ejansen@bzhd.nl / 06-31785092.
Kinderboekenweek 2018

Het is bijna zover! De Kinderboekenweek 2018
met als thema VRIENDSCHAP, KOM ERBIJ! We
zijn op dit moment druk bezig met de
voorbereidingen voor de kick-off op 19
september in DukdalfBRES in Brielle.
Aanmelden kan nog steeds via onze website!
TIP Tijdens de Kinderboekenweek worden
kinderen tot en met 12 jaar gratis lid van de
bieb! Dus schrijf hem/haar in tijdens de
Kinderboekenweek in onze vestigingen in
Brielle, Hellevoetsluis of Middelharnis en
betaal geen inschrijfgeld.
Heel veel plezier en succes met de start van
het nieuwe schooljaar en tot snel!

