Biebnieuws 8: Tips voor Thuis - deel 2
Als je niet naar buiten kan, haal je de wereld toch naar binnen? #ikleesthuis
De online bibliotheek is altijd open
Geen leuke boeken in huis, of toe aan iets nieuws? De online Bibliotheek biedt voor kinderen
eindeloos veel (voor-)leesplezier. In de Biebnieuws Extra tipten we al de website
www.jeugdbibliotheek.nl, waar dit op een rijtje wordt gezet. Onze aanraders:







NIEUW! Huisarrest: Een spannend verhaal in 10 delen. Elke dag schrijft een bekende
kinderboekenschrijver een nieuw deel. Je volgt 10 kinderen die aan hetzelfde plein
wonen en niet naar buiten mogen. Zij vertellen elkaar verhalen door hun open raam.
Yoleo: Karaokelezen. Bij het lezen met Yoleo komt de tekst in beeld en wordt deze
voorgelezen. Hoe meer boeken je leest/luistert, hoe meer punten je verdient!
LuisterBieb: Luister je liever naar boeken? Download dan de app. Ook erg fijn tijdens
het knutselen en bouwen met Lego bijvoorbeeld.
Voorleeshoek: Geniet (samen met je kind) van een mooi verhaal. De filmpjes zijn
combinaties van verhalen, mooie tekeningen en muziek. Elke week worden er vier
nieuwe filmpjes geplaatst! Ook in het Engels. Voor kinderen van 0-10 jaar.

Je kind is lid van de bibliotheek via de Bibliotheek op school. Daarom zijn al deze dingen gratis!
Vragen? Onze klantenservice is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9-17 uur: 038 – 331 21 01.
Toe aan een challenge?!
 #ikleesthuischallenge: Hoe lezen jouw kinderen in thuisisolatie? Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel roept kinderen op hun leukste (voor)leesfoto te
delen op social media. De mooiste foto’s maken kans op een leesboek!
 BiebBoys: Elke schooldag om 14:00u nemen de BiebBoys je virtueel mee de bieb in
en hebben ze een uitdaging voor thuis. Speel een scène na, bedenk een
griezelverhaal of bouw een fort!
Meer tips van de bibliotheek
 Boekpakket: Digitale boeken voor 2-8 jaar. De prentenboeken kunnen worden voorgelezen.
Je slaat zelf de bladzijde om, dus kunt ook tussendoor samen over het verhaal praten.
TIP! Voor 6-10 jaar: Samenleesboeken met 2 leesniveaus.
 De Schoolschrijver: kinderboekenschrijvers geven elke dag een schrijftip.
 Digitale ideeën èn tips voor ouders: maak een digi-contract met je kinderen,
voorbeelden van dagschema’s en andere praktische tips in deze onrustige periode.
 BiebLab gaat voor je experimenteren, onderzoeken, toffe series maken en geeft
leuke ideeën om thuis te doen. Elke dag om 14:00u een nieuwe video.
Deze tips en meer vind je de komende weken ook op onze social media kanalen:
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.

Bijlage Biebnieuws 8: Boekentips met activiteit
Even lekker offline? Hieronder een paar boekentips om (voor) te lezen (of luisteren). Per boek staan
er ideeën die je dan juist weer offline kunt doen.


Schatje en Scheetje – Erik van Os, Elle van Lieshout Illustraties door Mies van Hout (4-5 jaar)
Schatje en Scheetje zitten in de gevangenis. Ze hebben een paar blauwe sokken
gestolen. En elkaars hart. Elke dag kruipt Scheetje door de tralies naar buiten.
Daar steelt hij al het mooie van het leven voor zijn Schatje. Hij brengt haar de
zon, een halve maan, een hele sterrenhemel. Ze hebben het heerlijk in hun cel,
Schatje en Scheetje. Maar dan slaat het noodlot toe: ze worden vrijgelaten!
Wat nu?
Geanimeerd Prentenboek via Wepboek.
Kijk hier voor verwerkingsopdrachten bij het boek



Blitz – Rian Visser (6-9 jaar)
Dit boek gaat over een raar buitenaards wezentje, Blitz, dat in zijn eentje ver
weg op bol Nul woont. Blitz is erg tevreden met zijn leven, tot het vogeltje
Tjilp per ongeluk op zijn planeet landt. Tjilp rust een tijdje uit op planeet Nul
en vertrekt dan weer naar de aarde, want hij mist zijn vriendje Flier. Pas dan
realiseert Blitz zich dat hij altijd alleen is geweest. Hij besluit om in een
zelfgebouwde raket naar de aarde te vliegen en op zoek te gaan naar een
vriend die op hem lijkt. Maar is er op aarde iemand zoals Blitz?
Als e-book via de online Bibliotheek.
Kijk hier voor verwerkingsopdrachten bij het boek.



Lampje - Annet Schaap (9-12 jaar)
Dit is een verhaal over de zee. Over geheimzinnige zeewezens en woeste
piraten. Over het Zwarte Huis van de Admiraal, waarvan ze zeggen dat er een
monster woont. Over een grijze vuurtoren op een eiland dat nog net vastzit
aan het vaste land. Over Lampje, de dochter van de vuurtorenwachter, die
iedere avond de eenenzestig treden beklimt om het licht aan te steken. Over
een stormachtige avond, waarop de lucifers op zijn en alles misgaat. Maar
vooral over dapper zijn en meer kunnen dan je ooit had gedacht.
Te luisteren via de Luisterbieb en als e-book via de online Bibliotheek.
Kijk hier voor verwerkingsopdrachten bij het boek.

Deze tips en meer vind je de komende weken ook op onze social media kanalen:
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.

