Extra Biebnieuws: Hoe kom ik aan boeken?
Wil je graag samen met je kind blijven lezen? Of wil je juist je kind aanmoedigen om te lezen? In
deze extra Biebnieuws vind je een aantal tips.
Afhaalbieb
Als er een schoolbieb op school is, is je kind ook lid van de bibliotheek in
de Stadskazerne. Je kunt dan inloggen op www.bibliotheekkampen.nl
Ben je het pasje of het wachtwoord kwijt? Bel dan met de Klantenservice: 038-3312101.
Je kunt nu boeken reserveren. Als een gereserveerd boek binnen is, krijg je een mailtje.
Ook dan bel je met de Klantenservice, nu om een afspraak te maken om het boek op te halen.
Zit je kind in groep 3 of 4?
Dan leest hij of zij vaak boekjes op AVI-niveau.
Je kunt op onze website zoeken op AVI-niveau.
Je typt in het zoekvenster:
AVI-START, AVI-M3 (midden groep 3), AVI-E3 (eind groep
3) of AVI-M4 (midden groep 4).
Vervolgens kies je een titel om te

reserveren.

Vind je dit lastig? Dan kan de bibliotheek een pakketje met
AVI-boekjes maken. Neem contact op met de leesconsulent van je school of bel de Klantenservice:
038-3312101. Tip: Geef de interesses van je kind door (bv voetbal, dieren, sprookjes).
Een digitale tip: gratis digitaal samenlezen.
Zit je kind in groep 5 t/m 8?
Dan wordt op school vaak Schoolwise gebruikt.
Je vindt hier websites en filmpjes. Deze kan je
gebruiken voor een werkstuk of wanneer je kind
met een thema bezig is.
Op Schoolwise vind je ook boekentips.

En natuurlijk: #steunjeboekhandel.
Je kunt boeken bestellen bij je boekhandel. Deze worden dan thuis bezorgd.

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

