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Contact Jeugd Openingstijden Activiteiten

Beste ouder/verzorger, 

Deze nieuwsbrief krijg je doorgestuurd, omdat het belangrijk is dat we

blijven (voor)lezen en de woordenschat van de kinderen blijven

stimuleren, ook in de vakantie! 

Daarom is er in deze nieuwsbrief aandacht voor zomerleesacties van de

bibliotheek. Want ook voor volle vakantiekoffers waar geen boeken meer in

passen hebben wij een oplossing! En wie weet hebben we wel de gouden tip om

de kinderen rustig te houden in de auto?

Gratis lezen tijdens de zomervakantie
Deze zomervakantie 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. Voor iedereen tussen de

0-18 jaar. Ook als je nog géén lid bent van de bieb. 

Kijk snel op de site welke boeken jij deze zomer

gaat lezen. Ze passen sowieso in je reistas!

Ook ontvangen? Email  Aanmelden Deel op  
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Vakantielezen - op reis met een boek
Vakantielezen is hét middel om de leesdip tegen te

gaan deze vakantie. Ontdek samen met je kind dat

je door te lezen kunt reizen naar andere landen! 

Gaan jullie mee? We gaan op reis naar

Avonturenland, Sportmanië, Griezelkust, Dierenrijk,

de Sprookjeseilanden en niet te vergeten lachland!

Dat wordt een dolle boel!

Haal in de bibliotheek een schatkaart.

Het hele gezin reist mee!

Reis door 6 landen, doe samen de opdrachten en ga op zoek naar de

schatten.

Schat gevonden? Haal in de bibliotheek je sticker.

Maak kans op leuke prijzen!

Kijk op de site vakantie-lezen.nl voor meer informatie en uitleg.

Zomeractiviteiten in de bieb!
Tijdens Vakantielezen organiseren wij een aantal leuke gratis workshops.

Aanmelden vooraf is noodzakelijk, dit kan op onze website. 

Muzikaal je verhaal (i.s.m. de Muziekschool) 

Muzikaal je Verhaal is een Music Playground Session: een muzikale speeltuin met

oneindig veel mogelijkheden tot verdieping en op verschillende niveaus. Voor

kinderen tussen 6 - 9 jaar.

27 juli: 10:00-10:45 uur en 11:00-11:45 uur in Bibliotheek Kapelle

28 juli: 14:30-15:15 uur en 15:30-16:15 uur in Bibliotheek Heinkenszand

29 juli: 13:30-14:15 uur en 14:30-15:15 uur in Bibliotheek Zierikzee

Lachworkshop 

Met lachoefeningen en spelletjes lig je zeker weten in een deuk. Dat wordt een

vrolijke boel! Voor kinderen tussen 6 - 9 jaar.

30 augustus: 15:00-15:45 uur in Bibliotheek Heinkenszand

1 september: 15:00-15:45 uur in Bibliotheek Tholen

2 september: 15:00-15:45 uur in Bibliotheek Zierikzee
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Op vakantie met de auto? De gouden tip:
Is het altijd weer een uitdaging om de kinderen rustig te houden in de auto

tijdens een vakantierit? Zet eens een luisterboek op! Via de autoradio of ieder

zijn eigen oortjes. Dit zijn onze tips: 

Voor 0-6 jaar 

Voor 6-12 jaar

Gratis voorleesfilmpjes via Bereslim (2-7 jr)
Bereslim helpt kinderen tussen de 2 en 7 jaar met

hun (taal)ontwikkeling. Door middel van leuke,

leerzame spelletjes en prachtige digitale

prentenboeken werken kinderen aan hun

woordenschat en taalontwikkeling. Leuk om samen

te bekijken en te doen en helemaal gratis voor

Bibliotheekleden! 

Gratis voorleesfilmpjes via 
De Voorleeshoek (0-10jr) 

Voorgelezen worden uit bekende prentenboeken

met animaties en klassieke muziek: een rustpunt

op de dag. De Voorleeshoek is voor alle kinderen

tot 10 jaar. Laat je iedere dag voorlezen! 

Altijd gratis voor leden van de Bibliotheek.

Gratis inlog Bereslim

Gratis inlog Voorleeshoek
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Zelf ook wat lezen in de vakantie?
Zien lezen doet lezen... kinderen nemen het goede

voorbeeld over. Dus; zorg voor jezelf ook voor leuk

afwisselend leesvoer deze vakantie! 

Kijk hier voor zomerse leestips voor

volwassenen.  

Ben je lid van de bibliotheek? Neem dan ook eens

een kijkje in de tijdschriftenbieb! 

Lees tijdschriften op je telefoon of tablet. Van

AutoWeek tot Yoga Magazine. De app is gratis voor

bibliotheekleden.

Openingstijden bibliotheken en bussen
De bibliotheken en bieb in de buurt punten zijn

weer open! Kijk op onze site voor de actuele

openingstijden. 

Goes 

In verband met de verhuizing is Bibliotheek Goes

de hele maand augustus gesloten. 

Lees hier meer over de verhuizing naar onze

nieuwe locatie. 

Tholen 

De Bieb in de Buurt Tholen verhuist en opent 

2 augustus in de nieuwe Brede School aan de

Abraham Beeckmanlaan. Vanaf de heropening 

heeft iedereen weer een pas nodig om materialen

te kunnen lenen. Speciaal daarom hebben we een

speciale actie voor alle leners in Tholen! 

Lees daarover hier meer. 

Bibliobussen 

Rijdt de bibliobus uit jouw plaats zijn route deze

vakantie? Kijk hier voor het rijschema.
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