Biebnieuws 4: Vlogs, blogs en podcasts

Tip voor de maand december: geef je kind een boek cadeau.
Heerlijk lezen op de bank of in bed, terwijl de regen tikt op het dak en de storm raast rond het
huis. Maar welke boeken zijn leuk voor jouw kind?
Inspiratie opdoen? Luister of kijk eens met je kind naar een podcast of een vlog!
Podcast
En podcast luister je via een tablet, telefoon of computer. Er zijn podcasts over allerlei
onderwerpen, bijvoorbeeld over kinderboeken.


Onze tip: www.dewaanzinnigepodcast.nl
De Waanzinnige Podcast is een podcast voor en door
kinderen. In 7 minuten vertelt een kind enthousiast over een
lievelingsboek en er wordt een stukje voorgelezen. Tijdens het
luisteren worden de meeste kinderen zo meegesleept in het
verhaal, dat ze het boek zelf willen lezen.



Reeks 1 is leuk voor groep 3 t/m 5. Reeks 2 voor groep 5 t/m
8.

Wil je meer podcasts luisteren? Ga dan naar https://podcastluisteren.nl/category/Kinderen
Vloggende leesconsulenten
Een vlog bekijken is razend populair. Veel kinderen kunnen bekende vloggers opnoemen. Of
misschien vlogt je kind zelf wel.


Onze leesconsulenten vloggen op www.bibliotheekkampen.nl/vlog. Door het bekijken van
zo’n filmpje krijg je een goed beeld van een boek. Wil je meer vlogs of persoonlijke
boekentips, vraag dan de leesconsulent van je school of kijk op onze Instagram pagina.



Heb je een zoon of dochter die ook over boeken wil vloggen: de leesconsulent hoort het
graag!

Boeken over vloggen
Kom gerust eens kijken in de Bibliotheek Kampen om te zoeken naar boeken over vloggen. Of kijk
wat er te vinden is in de online bibliotheek.

Meer tips?
Op www.kinderboekenjournaal.nl staan vlogs, blogs en boekentips voor
kinderen van 0 tot 12+. Een vlog is een filmpje, een blog is een
beschrijving.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Bibliotheek op school in Kampen.
Volg ons op Facebook. Weten wat er in de Bibliotheek Kampen gebeurt? Meld je dan
aan voor onze nieuwsbrief.

