
De Nationale Voorleesdagen, meertalige voorleesfilmpjes 
beschikbaar, informatiemiddag belang van (voor)lezen, Letterprins, 

geef een boek cadeau!

Informatiemiddag over 
belang van (voor)lezen 
Op woensdag 22 februari wordt er van 15:00 tot 
16:00 een informatieve middag georganiseerd in 
Bibliotheek Hardenberg. Voor de kinderen is er 
deze middag een leuke activiteit in de bibliotheek. 
Terwijl zij zich vermaken, wordt er aan de ouders 
en verzorgers informatie gegeven over de 
bibliotheek en het belang van lezen en voorlezen. 
Er wordt uitgelegd hoe je leuke boeken kunt 
vinden en hoe deze op een interactieve manier 
voorgelezen kunnen worden. De bibliotheek is dé 
plek om boeken te lenen, maar daarnaast er nog 
veel meer te beleven! Aan het eind van de middag 
ga je naar huis met tips en adviezen waardoor je 
thuis het lezen kunt stimuleren.
Kortom: een informatieve middag voor ouders, 
terwijl de kinderen zich bezighouden met een 
leuke activiteit! 

Maximiliaan Modder-
man geeft een feestje!
Op woensdag 25 januari 2023 organiseert 
Bibliotheek Hardenberg een gezellige 
voorleesmiddag in het teken van de Nationale 
Voorleesdagen. Van 15:00 tot 16:00 zijn peuters en 
kleuters welkom om te luisteren naar het verhaal 
‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje!’ met 
aansluitend een leuke activiteit. Er is vrije inloop, 
inschrijven is niet nodig.

Het prentenboek ‘Maximiliaan Modderman 
geeft een feestje!’ staat centraal tijdens de 
Nationale Voorleesdagen. Tijdens de campagne 
is het prentenboek in een unieke mini-editie 
verkrijgbaar in de boekhandel voor €5,75. 

100 meertalige voorlees-
filmpjes beschikbaar!
Bibliotheek Hardenberg is een van de 
pilotbibliotheken die deelnemen aan het 
ontwikkelproject ‘leesbevordering in meertalige 
gezinnen’. Er zijn 100 voorleesfilmpjes beschikbaar 
in het Turks, Marokkaans-Arabisch, Syrisch-
Arabisch en Pools om de taal- en leesontwikkeling 
van kinderen te stimuleren. Meertaligheid heeft 
veel voordelen; meertalige kinderen leren sneller 
andere talen, kunnen zich gemiddeld beter 
concentreren en vinden het makkelijker om letters 
om te zetten naar klanken. Ook leren meertalige 
kinderen meer van verschillende culturen, wat 
bijdraagt aan een rijke ontwikkeling en een open 
houden ten opzichte van andere talen en culturen.

De voorleesfilmpjes zijn voor bibliotheekleden 
gratis te bekijken via: www.jeugdbibliotheek.nl.

Letterprins
In oktober is door de Radboud Universiteit het 
spel Letterprins gelanceerd, waarmee beginnende 
lezers thuis het lezen kunnen oefenen. Letterprins 
is methode-onafhankelijk en het kan naast elke 
leesmethode gebruikt worden. De opdrachten 
bevorderen woordherkenning, woordenschat, 
zinsbegrip en leesbevordering. De opbouw is 
afgestemd op de groei van elk individueel kind 
met een adaptief algoritme. Kijk voor meer 
informatie op www.letterprins.nl.
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Geef een boek cadeau!
De campagne ‘Geef een boek cadeau’ heeft 
als missie om alle kinderen in Nederland en 
Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste 
boeken. Om de boekenkast te vullen, bundelen 
boekhandels en diverse partners ieder jaar hun 
krachten om in het voorjaar een jeugdboek en een 
prentenboek beschikbaar te stellen voor een klein 
bedrag. 
Vanaf 10 februari is het boek ‘Dolfje Weerwolfje’ in 
de boekhandel te koop voor maar €2,99. 
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