Thuis naar school? Lekker blijven lezen!
De tweede week dat alle scholen dicht zijn. Heb je je draai al een beetje
gevonden met al het schoolwerk dat je thuis moet maken?
De bibliotheek is helaas ook nog steeds gesloten. Daarom krijg je in
deze nieuwsbrief weer Tips voor thuis!

Om te lezen
ThuisBieb
De VakantieBieb gaat zo spoedig mogelijk open, nu als ThuisBieb.
Hier kunnen kinderen en volwassenen e-books lezen, zonder dat
ze lid zijn de bibliotheek. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de app
eind deze week de lucht in. Hou het in de gaten!
Theaterlezen
Theaterlezen is iets wat je met meerdere mensen tegelijk doet. Niet handig in deze tijd, zou je
zeggen? Daar heeft Leesletters iets op bedacht. Zij hebben tips voor je bedacht om toch op veilige
afstand met elkaar te kunnen theaterlezen. Ga naar: www.leesletters.nl/Theaterlezen/Theaterlezenop-afstand

Om te luisteren
Spotify
Ook via Spotify kan je luisteren naar boeken. Bijvoorbeeld voor de allerkleinsten onder ons:
Luisterboek Kikker. Of de Woezel en Pip luisterboeken.
Maar ook voor volwassenen valt er wat leuks te streamen. Hou je van een beetje spanning, luister
dan naar de boeken van M.J. Arlidge.

Om te kijken
De Biebboys
Kijk iedere schooldag om 14.00 uur naar een nieuwe aflevering van de BiebBoys en ga de uitdaging
aan! Je kunt alle afleveringen bekijken op deze pagina: https://www.obgz.nl/biebboys.html
De uitdagingen zijn bedoeld voor kinderen uit groep 6 tot en met 8.
Als de uitdaging is gelukt, kun je een filmpje of foto van jouw prestatie sturen naar:
biebboys@obgz.nl. Op vrijdag laten de BiebBoys in de uitzending de binnengekomen succesverhalen
zien. Misschien wel die van jou!

Om te doen
Leer gratis programmeren (voor kinderen van 9-16 jaar)
Met CoSpaces Edu kunnen kinderen zelf een virtuele wereld bouwen. Ze leren programmeren met
codeblokken en maken hun virtuele wereld interactief. Zo maken ze er een game van, of
bijvoorbeeld een quiz of simpele animatiefilm.
Kinderen hebben alleen een pc of tablet nodig om mee te doen aan de CoSpaces Community.
Optioneel: een smartphone en VR-bril. Die game of film kan vervolgens (af)gespeeld worden op de pc
of tablet, maar ook in Virtual Reality, als er een beetje moderne smartphone en een VR-bril
(bijvoorbeeld van karton) beschikbaar is.
Ga snel naar: http://www.cospacescommunity.nl en meld je gratis aan. Veel plezier, creëer wat
moois!
Binnenkort sturen we je weer nieuwe tips.
Veel plezier! En hopelijk tot snel weer in de klas,
Hanny Polling, Maja Elzinga en Mandy Braakhekke van jullie schoolbieb

