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Door de sluiting van scholen en bibliotheken, is het misschien wel belangrijker dan ooit dat
de jeugd deze zomer blijft lezen. Zeker voor de beginnende lezers is het goed om de
“zomerdip” tegen te gaan. De Bibliotheek heeft leuke zomeracties, die we in deze
nieuwsbrief presenteren!

Verrassingstassen
Voor kinderen uit de groepen 1 t/m 8 zijn er weer verrassingstassen beschikbaar, in de
maanden juli en augustus, in alle bibliotheken in de gemeente Hardenberg, die geopend zijn.
Let op! Sommige vestigingen sluiten in de schoolvakantie. Voor openingstijden en andere
informatie: www.bibliotheekhardenberg.nl Een bibliotheekpas voor kinderen is gratis!

Vakantielezen, voor groep 3 en 4
De kinderen ontdekken dat je door lezen kunt reizen naar verre oorden en landen.
Vanuit de achtertuin op schattenjacht in 6 verschillende landen…
Dat kan met Vakantielezen: een website met
zomerse opdrachten en spelletjes voor het hele
gezin.
Met Vakantielezen geeft de Bibliotheek gezinnen
een manier om in de zomervakantie aandacht te
besteden aan taal en lezen. Meld je als gezin aan
op www.vakantie-lezen.nl

De Grote BiebBoys Zomerchallenge, voor groep 5 t/m 8
Met De Grote BiebBoys Zomerchallenge kunnen kinderen van 8 t/m 12 jaar de hele zomer
met boeken en lezen bezig zijn. Maar wie zijn de BiebBoys? Dat zijn Joran en Kees, twee
jongens die gek zijn op boeken en met toffe opdrachten laten zien dat boeken leuk zijn!
Voor de vakantie solliciteren Kees en Joran bij camping Timboektoe. Ze willen werken in het
animatieteam. Campingbaas Tim wil niks weten van boeken. Ze mogen dan ook niks tippen,
aanraden of vertellen over boeken. Maar of dat lukt…
Er is een hele coole poster ontwikkeld met daarop 10 challenges die kinderen kunnen
uitvoeren. Opdracht uitgevoerd? Plak dan een sticker!
Doe ook mee met de Zomerchallenge en verveel je deze vakantie niet.
De BiebBoys poster en het stickervel zijn met ingang van de schoolvakantie gratis
verkrijgbaar in de bieb.
Dit mag je niet missen! Bij één van de challenges los jij het mysterie op in de Bibliotheek en
ontvang je zelfs een echte BiebBoy tattoo. Zie ook www.bibliotheekhardenberg.nl

Win een bezoek van de BiebBoys met jouw klas!
Verkleed je samen met je vriend/vriendin, broertje/zusje of je ouders als de BiebBoys en
maak een grappige vakantiefoto. Stuur de foto naar doemee@biebboys.nl en wie weet, win
jij wel met jouw klas een bezoek van de BiebBoys!

Boek ’n Trip
Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste
verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of tablet. Met de gratis
online Bibliotheek-app download je de leukste e-books en
luisterboeken. Ook als je nog géén lid bent van de bieb.
De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus.
Ben je nog geen lid van de bieb? Dan mag je in de actieperiode 10
e-books en 10 luisterboeken lenen.
Meer weten of een account aanmaken? Kijk
op www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip

Zomerpuzzel
Heb je zin om met je hele familie wat leuks te doen deze zomer? Doe dan mee met de
Zomerpuzzel van de Bibliotheek Hardenberg, en win één van de prijzen!
Lukt het jullie om alle 100 boekfiguren te benoemen en de oplossing te vinden? Die met die
taart is natuurlijk hoeheetzeookalweer.... Maar die op die ezel dan?? Vraag je moeder om
hulp, je kinderen, opa, buurvrouw, de juf. Samen lukt het vast!
Vul de titel van het boek in op de puzzel. Wanneer je alle titels gevonden hebt, ontdek je een
zin. Deze mail je naar het adres op het puzzelblad , en wie weet ben jij één van de
prijswinnaars! Inleveren kan tot 20 september.
Je kunt de puzzel halen in een van de bibliotheken of downloaden om te printen:
Zomerpuzzel_100_boeken.pdf
zomerpuzzel_invulblad.pdf

Open Boek, cursus voor leerkrachten
Dinsdag 15 juni is het aanbod voor de cursus Open Boek verzonden aan de scholen.
Cursusperiode: september – november
Zie de mail voor de dagen en tijden en de bijlage voor de inhoud.
Voor meer informatie en aanmelding: ida.klifman@bibliotheekhardenberg.nl
Een leescoördinator is de aanjager van leesbevordering binnen een school.
Hij of zij draagt zorg voor de organisatie van een succesvolle leesbevordering
met het oog op leesplezier en leesmotivatie. De cursus geeft inspiratie en
praktische ideeën.

Wij wensen alle leerkrachten, leerlingen en ouders een fijne
zomervakantie!

