Thuis naar school? Lekker blijven lezen!
En dan is ineens de school dicht. En de bibliotheek dicht.
Misschien krijg je deze week wel schoolwerk mee naar huis, of krijg je
digitaal les.
Als je nog een fijn biebboek op school hebt liggen, mag het met
je schoolspullen mee naar huis.
Je kunt het later weer mee naar school nemen.
Het lijkt nog even heel leuk, extra vrij, extra veel achter de
computer.
Maar misschien mis je nu al een fijn boek, of wil je iets anders
doen dan gamen.
Wij hebben vast Tips voor thuis.
Om te lezen, te luisteren en te doen, ga naar:

https://www.graafschapbibliotheken.nl/bnl/jeugdbibliotheek.html
Hier vind je alles wat de Bibliotheek voor jou heeft.
Wil je lekker wegdromen in een boek? Of juist lekker luisteren? Of zoek je naar informatie over een
onderwerp?
Klik op je leeftijd en zoek in alles wat we voor je hebben!
Bij sommige sites moet je wel inloggen met je bibliotheekaccount. Vraag je ouders dan even om met
jou samen een wachtwoord te maken bij het nummer van je bibliotheekpas.
Dan kan op de website van www.graafschapbibliotheken.nl

Om te lezen
Dat kan natuurlijk via www.jeugdbibliotheek.nl en ook leuk: doe de Kinderboekenbingo op:
http://bit.ly/2TXJ2pc

Om te luisteren
Bij De voorleeshoek worden de prachtigste boeken voorgelezen. En het is nu gratis!
https://www.devoorleeshoek.nl/scholendicht/
Een aantal schrijvers gaan voorlezen!
Jacques Vriens leest “Meester Jaap’ voor op http://bit.ly/3d4FAk8
Hans Kuyper leest voor op http://bit.ly/2IT7HVF
Marlies Slegers leest voor op haar Youtube-kanaal: http://bit.ly/2xLrggk

Om te doen
Via de link van www.jeugdbibliotheek.nl kom je ook bij Junior Einstein, hier kun je online
oefenen voor alle vakken van de basisschool! Bijvoorbeeld voor Begrijpend lezen, Topo en Rekenen.
Superhandig dus! Log in met je Bibliotheekaccount.
Iedere dag start om 14.00 een nieuw doe-ding in het Bieblab: http://bit.ly/2TXERda

Binnenkort sturen we je weer nieuwe tips.
Veel plezier! En hopelijk tot snel weer in de klas,
Hanny Polling, Mandy Braakhekke en Maja Elzinga van jullie schoolbieb

