Biebnieuws 7. Laat je stem horen!

De Nederlandse Kinderjury kiest elk jaar het leukste kinderboek van het jaar ervoor. De jury bestaat
uit alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar! Door mee te doen is je kind lekker aan het lezen in allerlei
soorten boeken.
Hoe doe je mee?
Meedoen kan thuis, op sommige scholen en in de bibliotheek! De boeken in de bieb hebben een extra
sticker met ‘Kinderjury 2020’. De weken om boeken te lezen zijn begonnen: lees tussen 4 maart en 10
mei zoveel mogelijk boeken uit 2019. Leesboeken, informatieve boeken, gedichtenboeken, eerste
leesboekjes, prentenboeken: ze doen allemaal mee.

Help je kind door
 te helpen bij het kiezen van een boek: de tips van de
Kinderjury vind je hier. Lees online het eerste hoofdstuk
van elk boek!
 samen te luisteren naar een podcast over kinderboeken:
in de Waanzinnige Podcast geven kinderen boekentips
aan andere kinderen. In de Grote Vriendelijke Podcast
worden vragen gesteld aan schrijvers. Deze podcast
gaat over kinderboeken en is voor ouders.
 samen naar de boekwinkel of (school)bibliotheek te
gaan.
 interesse te tonen in het boek dat je kind aan het lezen
is thuis en op school.
 voor te lezen: samenlezen is een fijn één-op-één
moment met je kind, waar mooie gesprekken uit voort
kunnen komen.
 te luisteren naar een boek: in de app Luisterbieb staan
veel luisterboeken (gratis!)
 ook zelf een kinderboek te lezen. Laat je verrassen door
je kinderen: welk boek geven zij aan jou als tip?
Stemmen
De stemperiode is één week: van 11 t/m 17 mei 2020. Stemmen kan via de website. Op 24 juni wordt
bekend gemaakt op welk boek de meeste kinderen hebben gestemd. In de Kinderboekenweek in
oktober is er nog een extra prijs!

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Bibliotheek op school in Kampen. Volg
ons op Facebook.
Ook zijn we te volgen op Instagram. Hier vindt u kinderboekentips voor alle leeftijden.

