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Lekker lezen in de zomervakantie!
De zomervakantie staat alweer bijna voor de deur. Even een pauze van

alles dat met school te maken heeft. Toch is het belangrijk om wel te

blijven lezen. Naast dat lezen in de zomervakantie helpt om het

leesniveau op peil te houden, is het natuurlijk ook gewoon erg leuk! Dat

kun je deze zomer volop ervaren bij de Bibliotheek, met een

zomerprogrammering in de vestigingen en verschillende manieren om

online te lezen. In deze nieuwsbrief lees je daar alles over.

Vakantielezen
Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis

voor beginnende lezers. De Bibliotheek biedt dit

zomerleesprogramma aan voor kinderen uit groep 3

en 4. Met Vakantielezen willen we het leesniveau

van kinderen in de schoolvakantie op peil houden.

Samen beleef je spannende avonturen en ontdek je

de mooiste verhalen. Maak een levend bordspel op

de Sprookjeseilanden, ren je rot in Sportmanië of

lees het verhaal Monsterkrant van Paul van Loon. In

welk land start jouw reis? Verzamel alle schatten en

maak kans op een tablet. Meld je aan op

www.vakantie-lezen.nl en ga mee op reis!
Website Vakantielezen

Natuurlijk is het belangrijk dat ook leerlingen uit andere groepen lekker blijven

lezen in de vakantie. Check ons stukje over de Online Bibliotheek of kijk naar de

boekentips onderaan deze nieuwsbrief voor inspiratie.
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Activiteiten in de zomervakantie
Wij organiseren een zomer vol activiteiten voor de

jeugd! Er is voor ieder wat wils; van Kleuterlab (4+

jaar) tot een workshop graffiti (10+ jaar). Van

Bruinisse tot Goes tot Tholen. Check snel onze

website of flyer voor een overzicht van de

activiteiten. 

En wist je dat je tot 18 jaar gratis lid kunt worden

van de Bibliotheek? Dan krijg je meteen korting op

de toegangsprijs! Je regelt het makkelijk in één van

onze vestigingen of via onze website.
Zomerprogramma

Online Bibliotheek
Het maakt niet uit of je deze zomer op vakantie

gaat naar je eigen achtertuin, het strand of naar

het buitenland: blijven lezen kan altijd en overal

met de online Bibliotheek! Hiermee kun je e-books

lezen en luisterboeken luisteren op elk device. Om

gebruik te maken van de online Bibliotheek heb je

een Bibliotheekpas nodig met pasnummer en

wachtwoord. Is je kind nog geen lid van de

Bibliotheek of ben je het pasje kwijtgeraakt? Kom

langs in een van onze vestigingen, daar helpen we

je graag verder.

Online Bibliotheek

Na de basisschool: Boekenbazen
Zit je kind in groep 8 en gaat hij/zij de basisschool

binnenkort verlaten? Ook op het VO (in Goes en

Zierikzee) hebben we leesconsulenten die zich

specifiek inzetten voor leerlingen van het voortgezet

onderwijs. Los van de begeleiding op school en in de

bieb hebben deze leesconsulenten - Tyka en Alyssa -

ook een pagina op Instagram: @boekenbazen. Hier

geven ze actuele boekentips en waar in de

Bibliotheek je het boek terug kunt vinden. Bekijk

voor een voorproefje het filmpje in de button

hiernaast.
Filmpje Boekenbazen

Mediasmarties voor kleuters
Het is zomer! Oef wat warm! Picknicken, spelen in

het water of kamperen? Duik samen met je kleuter

in de verhalen over de zomer. Lees voor, kijk samen

naar een filmpje en geniet samen van de verhalen.

We vonden verschillende media die passen bij de

ontwikkelingsleeftijd en belevingswereld van
Mediatips kleuters 'zomer'
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kleuters. Laat je inspireren door de tips en ga thuis aan de slag. Wissel af en ga

voorlezen, kijken, luisteren, spelen en doen. Met en zonder scherm. Binnen en

buiten.

Online escaperoom thuis: Boekenreismachine
De Boekenreismachine is het leukste online

escaperoomspel voor bovenbouw leerlingen van de

basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs.

Wat is een online escaperoom? Dat is een spel

waarbij je een digitale ruimte binnengaat en

probeert te “ontsnappen” voordat de tijd op is. Dit

door puzzels op te lossen en hints en clues te

ontdekken. Lukt het jou om de opdrachten te

vervullen voordat de tijd op is? Het spel duurt

ongeveer 45 minuten tot 1 uur, afhankelijk van hoe

snel je bent.

Website Boekenreismachine

De Nationale Voorleeskampioen 2022
Op 25 mei jl. nam de Zeeuwse kampioen het op

tegen de voorleeskampioenen uit de elf overige

provincies bij De Nationale Voorleeswedstrijd. En

eindelijk hebben we het voor elkaar: Zeeland heeft

voor het eerst een Zeeuwse landelijke kampioen

afgeleverd. Guus Janse van de Regenboogschool uit

Middelburg is de Nationale Voorleeskampioen 2022

geworden! Wie weet komt er volgend schooljaar

Nationale Voorleeswedstrijd

wel een winnaar uit de Oosterschelderegio. Misschien je zoon of dochter? 

Iedere school kan met groep 7 en 8 meedoen met De Nationale

Voorleeswedstrijd. Vraag de leerkracht naar de mogelijkheden.

Voorleesplezier in meertalige gezinnen
* English below. Voorlezen voor je kind(eren) is een

heerlijke activiteit, naast de vele voordelen op

taalgebied zorgt het voor een betere band met je

kind(eren). Door voor te lezen in de eigen

moedertaal versterkt het ook nog eens de band van

je kind(eren) met deze taal. In onze vestiging Goes

is een meertalige collectie aanwezig, met boeken in

verschillende talen. Spreek je thuis Pools, Turks of

Arabisch? Op De Voorleeshoek staan een heleboel

voorleesfilmpjes in deze talen. Log gratis in met je

Bibliotheekpasje en laat je lekker voorlezen!

De Voorleeshoek

The Reading Corner is an online platform for children aged 0-10. Every week, new story time videos are posted online. The videos bring the

stories from the books to life with the help of illustrations and music.
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