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Beste lezer,
We gaan langzaam richting zomer, nog zo’n 7 weken en dan begint de grote vakantie alweer! Tot die
tijd komen wij wekelijks bij jullie terug met een nieuwsbrief vol tips, leuke en interessante websites en
artikelen.
Heb je zelf een leuke tip of een suggestie voor de nieuwsbrief, geef dit door via
debibliotheekopschool@bzhd.nl en/of debibliotheekopschool@deboekenberg.nl

Team leesconsulenten
Medewerker educatie Anique tipt Ronja de roversdochter
van Astrid Lindgren. Dit boek is te vinden in de online bibliotheek.

Boekentip van
Anique

Het boek gaat over de eigenwijze roversdochter Ronja die bevriend raakt met Birk
de zoon van haar vaders aartsvijand. De
vaders van Ronja en Birk zijn kwaad om
deze vriendschap en verbieden Ronja en
Birk om elkaar te zien. Omdat ze het hier
niet mee eens zijn lopen ze weg naar
het bos en gaan daar samen in een grot
wonen. De zomer is geweldig, maar hoe
moet dat al het winter wordt? Een prachtig en avontuurlijk boek vol fantasierijke
figuren en tekeningen. Ga lekker op je balkon of in de
tuin zitten en geniet net als Ronja van de lente.
Het boek is voor kinderen in de leeftijd 9-12 jaar

Kinderjury 2020
De Kinderjury is dit jaar weer helemaal afgelopen! De stemmen worden geteld.
Tenminste, de lees- en stemweken zijn voorbij. Nu is het alleen nog wachten
op de uitslag!
De winnaar wordt op 24 juni bekend gemaakt. Wij zijn heel benieuwd welke boeken er in de top drie komen te staan. Ondertussen kan je natuurlijk lekker verder blijven lezen! Klik hier voor
leuke tips om verder te lezen.
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Wat doet een kinderboekenambassadeur eigenlijk, hoe word je dit en
zou je dat zelf ook wel willen? Vanaf 1 juli a.s. gaat het kinderboekenmuseum weer open waar de ambassade is gevestigd.
haal van de huidige ambassadeur Manon
Sikkel? Zij werd bekend met haar boeken
over Elvis Watt, Izzy Love en Geheim Agent
Oma. Ga naar de site.

Kleine oren,
grote zorgen?
Hoezo mediawijs?
Hoe gebruik jij sociale media? Heb jij altijd
je telefoon in de hand en reageer je op alle
berichten die voorbij komen? Ben je ook bewust dat er nepberichten voorbij komen en
hoe herken je die? Is jouw wachtwoord wel
veilig genoeg? Op deze en nog meer vragen
krijg je antwoord en lees je hoe belangrijk
het is om jezelf goed te beschermen op het
internet. Doe de quiz en kom er achter wat
voor een mediagebruiker jij bent!

We zitten met zijn allen aan de buis gekluisterd wanneer mijnheer Rutte met
nieuwe informatie komt rond het coronavirus en hoe we hiermee om moeten gaan.
Kinderen vangen onbewust of bewust veel
van de gesprekken op rond deze pandemie
en kunnen hierbij stress en emoties ervaren. Hoe zorg je als leerkracht voor een stabiele omgeving nu de kinderen met kleine
groepjes weer in de klas zitten. Het vakblad
voor leerkrachten HJK (de wereld van het
jonge kind) heeft hier een interessant artikel over geschreven. Lees hier het artikel.

Kinderboekenweek 2020
De Kinderboekenweek 2020 is van 30 september tot 11 oktober en staat in het teken van ‘En toen?’ waarbij we met
de kinderen de geschiedenis induiken. Leesconsulenten
Anne-Mieke, Mario en Nikki zijn ook al in allerlei boeken
gedoken en bezig met de voorbereidingen hiervan. Hoe
ons programma eruit gaat zien….tja, dat verklappen we
natuurlijk nog niet!
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Maak je eigen
waterijs!

De Kinderboekenambassade

Als je een eigen boek daar mee naar toe
neemt en in een kort filmpje verteld waarom dit boek zo bijzonder is, dan ben je een
ambassadeur. Nu al benieuwd naar de boekfilmpjes van anderen, boekentips en het ver-
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Het blijft heerlijk warm
weer en daar hoort een
eigen gemaakt ijsje bij!

Verfrissend sinaasappel waterijsje
Dit heb je nodig (twee ijsjes)
90 ml sinaasappelsap (twee kleine perssinaasappels)
30 ml water
5 ml citroensap (of naar smaak)
takje munt
2 ijsvormpjes
Bereidingstijd: 5 minuten + 3 uur invriezen

Zo maak je het:
Voeg het citroensap en het ( hete) water samen
en zet er een takje munt in. Laat ongeveer 15
minuten staan.
Pers de sinaasappels uit.
Haal het takje munt uit het water en voeg
het water bij het sinaasappelsap. Roer dit
goed door en verdeel vervolgens over twee
ijsvormpjes van circa 60 milliliter per stuk.
Tijdens het wachten tot de ijsjes bevroren
zijn kun je luisteren en kijken naar….

...Huisarrest
Dit is een spannend verhaal in 10 delen en elk deel wordt
voorgelezen door een bekende schrijver zoals Maren Stoffels, Sanne Roosenboom e.v.a.
Het verhaal gaat over 10 kinderen die aan hetzelfde plein wonen maar ze mogen niet naar
buiten om met elkaar te spelen en niet naar school. Waarom niet? Omdat er een virus
heerst. Daarom vertellen ze elkaar verhalen door hun open raam… Kijk en luister alle 10 de
verhalen.

dr. Leesplezier
Veel kinderen (en soms ook ouders) vinden het moeilijk een boek te vinden
dat bij hen past. Dat hoeft niet meer! Tijdens het wekelijkse spreekuur adviseert dokter Leesplezier kinderen over boeken. Een advies op maat!
Het spreekuur is elke dinsdag en
donderdag van 15.00-16.00 uur.
Langskomen? Meld je even bij
jouw bibliotheek:
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De Voorleesgids
Ben je op zoek naar (gratis) digitale kinderboeken maar zie je door de bomen het bos
niet meer? Op deze website staan alle links verzameld en kun je gericht een keuze maken tussen bijvoorbeeld prentenboeken, voorleesverhalen, poëzie etc. Heel handig en
overzichtelijk!
Ook voor ouders die niet goed Nederlands spreken zijn digitale kinderboeken die voorgelezen worden heel fijn! Deze site is een initiatief van Rian Visser.

Help de bij!
Wil jij in je eigen tuin of balkon helpen
om de natuur te laten groeien vraag
dan de gratis actiekrant aan bij natuurmonumenten.
Bijen zijn heel belangrijk voor onze natuur en het is heel belangrijk dat wij
goed voor deze diertjes zorgen. Bloemen
zijn afhankelijk van bijen, bijen zijn afhankelijk van bloemen. Veel verschillende bloemen in je tuin of balkon zorgen
ervoor dat alles in evenwicht blijft. We
noemen dit biodiversiteit. En dit is ook
belangrijk voor ons, de mens.
In de actiekrant vind je nog veel meer
tips! Help je mee om dieren en planten
de ruimte te geven?
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Wondere wereld Bijen is een alles-in-één
doe-boek. Het boek staat bomvol leuke en
leerzame feitjes en weetjes en is verkrijgbaar in de bibliotheek.

Volg ons op social media!

