Boetevrij inleveren!
Voor alle leden hebben we goed nieuws. Momenteel kan je alle geleende
biebboeken boetevrij inleveren. Dit geldt voor jullie, maar ook voor jullie papa’s, mama’s, meesters
en juffen. Tot en met 31 juli 2020 wordt er geen boete geïnd.
In deze nieuwsbrief geven we je nog steeds leuke Tips voor thuis!

Om te lezen
Digitale voorleestas
De bibliotheek is weer open, maar met je lidmaatschap kan je nog steeds gebruikmaken van
de Digitale Voorleestas! Lees hier mee met iedere week twee nieuwe prentenboeken &
doe-, zing-, speel- en praatopdrachtjes. Met deze week Ben jij ooit naar een neuzenfeest
geweest? van Guido van Genechten en Koffertje open, koffertje dicht van Ruth Wielockx.
Geef een prentenboek cadeau
De leesbevorderingscampagne ‘Geef een prentenboek cadeau’ is op 12 juni weer van start
gegaan. Voor slechts €2,50 is het prentenboek Woeste Willem van Ingrid & Dieter Schubert
te koop in de (plaatselijke) boekhandel. Een mooi prentenboek om cadeau te geven, aan
jezelf of een ander. Woeste Willem is een humeurige en mopperende zeerover, maar met
het jongetje Frank sluit hij vriendschap en aan hem vertelt hij al zijn avonturen.

Om te doen
Teken een fantasie-zeedier
Woeste Willem ontmoet allerlei bijzondere zeedieren tijdens zijn avonturen. Van
een waterman en een zwaardtandhaai tot een zeemeermin.
Teken jouw zelfverzonnen fantasie-zeedier en geef het een mooie naam. Wie
weet komt jouw tekening dan wel in de volgende nieuwsbrief én je maakt kans
op een boekenbon! Snel aan de slag dus… De tekening mag je mailen naar:
mandy.braakhekke@graafschapbibliotheken.nl
Oplossing Junior geheim agent
In de vorige ‘spannende’ nieuwsbrief hebben we je aangenomen als junior geheim
agent. Je had de moeilijke taak om jouw collega agenten naar het juiste land te sturen.
We zijn benieuwd of het jullie is gelukt. Je kunt je missierapport nakijken op onze
website. En? Heb je alle agenten naar het juiste land gestuurd? Dan ben je een echte
detective-in-de-dop!

Binnenkort sturen we je weer nieuwe tips. We hopen je snel weer een keer te zien in de
bibliotheek!
Hanny Polling, Maja Elzinga en Mandy Braakhekke van jullie schoolbieb

