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Beste lezer,
De zomer is in volle gang en de zomervakantie is in zicht! Dit betekent dat we in de laatste weken van een
bijzonder schooljaar zitten. Gelukkig hebben we nog tijd genoeg om leuke weetjes, interessante (boeken)
tips en nieuws met jullie te delen! Veel leesplezier!

Team leesconsulenten

Boekentip
‘Binnenste binnen’ van Jan Paul Schutten is echt een aanrader voor degenen
die alles over dieren willen weten en/of die van foto’s houden!
Het boek geeft een heel andere en nieuwe kijk op het dierenrijk. Je leert feitjes over veel verschillende soorten dieren, variërend van klein tot groot. En
dat gaat allemaal gepaard met mooie en bijzondere röntgenfoto’s. Vooral de
röntgenfoto’s van Arie van ’t Riet maken het zo’n uniek boek! Bladvullend en
vol met echte kunstwerkjes! Het boek is geschikt voor kinderen van af 9 jaar.

En de winnaars zijn...
De vakantie staat bijna voor de deur, daarom hierbij nog de tips en winnaars van de Kinderjury 2020! De boeken die in de prijzen zijn gevallen
zijn boeken waarop massaal is gestemd. De Kinderjury heeft twee leeftijdscategorieën, dat betekent twee winnaars!
De genomineerden in de leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar zijn:
• Dolfje ontvoerd! van Paul van Loon
• Dogman en kitkat van Dav Pilkey
• De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen van Andy Griffiths
en Terry Denton
In de leeftijdscategorie van 10 t/m 12 jaar zijn de volgende boeken genomineerd:
• Toen het oorlog was : 1939-1945 van Annemiek de Groot e.a. met illustraties van Irene Goede
• Vet koel; Het leven van een loser van Jeff Kinney
• Grappenmakers van Nellerike de Voogd
Het is een moeilijke keus geweest voor de kinderen, maar er zijn toch echt twee favoriete uitgekozen. De
winnaars van de Kinderjury 2020 zijn:
De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen en Vet koel; het leven van een loser.
Staan ze nog niet in je kast? Leen ze dan van de bibliotheek tijdens de vakantie!
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Goed nieuws! De hele zomervakantie bieden we in al onze
vestigingen leerzame en leuke
workshops aan, waarbij we natuurlijk rekening houden met
de maatregelen omtrent COVID-19.
Hiernaast kun je het volledige programma bekijken, van
MineCraft en programmeren
tot aan muziek maken met
BoomWhackers en een echte
EscapeRoom!
Ga voor meer info naar onze websites Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta voor Middelharnis, Brielle en
Hellevoetsluis en Bibliotheek de Boekenberg voor Spijkenisse. Schrijf je snel in, want vol = vol.
We gaan er met elkaar een mooie zomer van maken!

Wij hoeven vast niet te vertellen dat BiebTV een supergaaf YouTube kanaal
heeft, waar je dus de gelijknamige uitzendingen kunt bekijken! Binnenkort
staat weer een nieuwe aflevering voor je klaar, deze keer met het thema
‘Feest’. Onze BiebTV afleveringen bestaan precies 1 schooljaar bestaan; reden voor een feestje dus. En natuurlijk zit ook deze aflevering weer boordevol leuke tips, challenges en bekende typetjes. Veel kijkplezier!

Volg al onze
social media!

Brugklasworkshop
Een nieuwe school, nieuwe leraren, klasgenoten en vakken. Werken met een lesrooster. Er komt best
wat op je af als je net in de brugklas zit. Leuk, maar ook spannend. In de Brugklasworkshop vertelt
Studiekring Spijkenisse in 1,5 uur wat je moet weten om een goede start te maken in september. Meer
weten? Kijk hier.
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Kinderboekenweek 2020
En toen? Dit is geen echte vraag, maar het thema van de Kinderboekenweek dit jaar! Dit jaar staan namelijk
alle geschiedenisboeken centraal. Van de jagers en boeren tot aan de eerste computer en daar voorbij. Arend
van Dam schrijft dit jaar het kinderboekenweekgeschenk en Mylo Freeman maakt het prentenboek voor de
Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek is van 30 september tot en met 11 oktober. De leesconsulenten
komen ook dit jaar weer met een leuke les voor op school, alleen deze keer digitaal. Meer informatie hierover
geven we in de volgende nieuwsbrief. Een les over geschiedenis in een 21e -eeuws jasje. Hoe leuk is dat?

Beleef de geschiedenis met Historisch Museum Den Briel
Tijdens de kinderboekenweek kun je met Historisch Museum Den Briel de zeevaart tijdens de 80-jarige oorlog beleven aan de hand van het leven van de Brielse admiraals Maarten Tromp en Witte de With. De activiteiten voor groep 6, 7 en 8, sluiten bijvoorbeeld aan op het boek ‘Piratenzoon’ van Rob Ruggenberg. Te weinig
tijd? De activiteiten blijven ook na de kinderboekenweek toegankelijk.
Beleef-les ‘Zeebonken’
Wordt een echte zeebonk en monster aan op een oorlogs- of handelsschip. Wordt matroos, chirurgijn, kok of
admiraal en leer het harde leven aan boord kennen. Bereid samen je schip voor op een lange reis. Loop door een
3D-model om je schip te leren kennen en vaar uit. Maar oei, je bent net onderweg en daar zijn de Duinkerker
kapers! Dat wordt een zeeslag. Welk schip kan zijn reis voortzetten en welk schip valt roemloos in kapershanden?

Museumbezoek
Kom met de klas naar het museum en bekijk de Brielse
admiraals. Maak kennis met hun mascottes zoals het
kanon van Tromp en de wereldbol van de With. Leer
over de rivaliteit tussen beide Briellenaren. En zie de
strijd tegen de Duinkerker kapers met eigen ogen.

StoryTrail Brielle – Zee, Helden & Schurken
De verhalenverteller van de StoryTrail neemt je mee op avontuur. Monster aan en beleef het matrozenleven. Ontdek de mooiste plekjes van Brielle. Vaar mee op open zee. Proef specerijen uit verre oorden. Vecht
tegen kapers uit Spanje, Engeland en Frankrijk. De uitkijk roept: “Schip aan bakboord!” De Boots brult:
“VUUR!” Kom mee en voel de woeste wind door je haren!
Zien we jullie tijdens de kinderboekenweek?

