Koen Kampioenshow

Voetbalfans opgelet! Schrijver Fred Diks
komt met de Koen Kampioenshow naar de
bieb Veldhoven, gebaseerd op zijn
populaire boekenserie. De show is
interactief. Fred betrekt kinderen erbij met
een quiz en voetbalspelletjes. Ook geven
ze Koen vette tips om de bekerfinale,
waarin Koen dik achterstaat, toch nog een
andere wending te kunnen geven.

•
•
•

Wo 28 februari, 15.00-16.00 uur
Leeftijd 7-13 jaar
Entree gratis na aanmelding

Sofie = voorleeskampioen!

Sofie van Sprang is uitgeroepen tot
Veldhovense voorleeskampioen 2018 van
de basisscholen. Onder het oog van een
deskundige jury streden zeven
schoolkampioenen onder aanmoediging
van hun klasgenoten op maandag 5
februari om deze titel.

•

Lees verder

Broers- en zussengroep

Bij jongeren met een broer of zus met een
beperking gaat het thuis vaak net een
beetje anders. Dit kan soms best
ingewikkeld zijn. De broers- en
zussengroep is een praatgroep waar
(jonge) broers en zussen (7 tot 11 jaar)
elkaar ontmoeten. Bij voldoende
belangstelling start de groep op maandag 5
maart in de Bibliotheek Veldhoven.

•

Lees verder

Woordenschatproject

Op een speelse en interactieve manier
beter Nederlands leren, dat is het doel van
het Woordenschatproject van de
Bibliotheek Veldhoven. Het programma
bestaat uit drie bijeenkomsten en is gericht
op kinderen met een niet-Nederlandse
achtergrond en een beperkte Nederlandse
woordenschat.

•
•
•
•

Di 6 maart, 20 maart & 3 april,
15.45-16.45 uur
Voor kinderen uit groep 1 & 2
Locatie: MFA Midden
Entree gratis na aanmelding (via
Brede School Veldhoven)

Schoolbibliotheek OBS Dick
Bruna gaat digitaal

Als eerste school in Veldhoven digitaliseert
OBS Dick Bruna haar schoolbibliotheek. De
schoolcollectie van ruim 6.000 boeken is
straks digitaal toegankelijk via het systeem
Aura Junior. Leerlingen én leerkrachten
van Dick Bruna kunnen met Aura Junior
snel en makkelijk in de schoolcollectie
zoeken, die gepresenteerd wordt op een
aantrekkelijke website. Aura Junior is
onderdeel van de Bibliotheek op school.

•

Interesse in de Bibliotheek op
schoolen/of het digitaliseren van
jouw schoolbibliotheek? Neem
contact op met Miranda Schaap.

Kinderjury

De Nederlandse Kinderjury kiest elk jaar
het beste kinderboek van het jaar. De jury
bestaat uit alle kinderen tussen de 6 en 12
jaar. Hoe zorg je als leerkracht en ouder
ervoor dat kinderen boeken ontdekken,
gemotiveerd raken en blijven én genoeg
boeken lezen? De Kinderjury én de
bibliotheek helpen je graag op weg met
tips en materialen. De stemperiode is van
7 maart t/m 16 mei.

•

Meer informatie over de Kinderjury

•

Meer informatie voor leerkrachten
over bibliotheekaanbod Kinderjury

Peuterochtend met Kikker

Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook
een belangrijke rol spelen in de
ontwikkeling van een kind. Het is goed
voor de taalontwikkeling, stimuleert de
fantasie en kinderen leren de verhalen veel
over de wereld om zich heen. Reden
genoeg om zelf elke dag voor te lezen én
aan te schuiven bij het komende
voorleesmoment in de bieb:

•
•

Di 13 maart, 11.00-11.30
uur: Peuterochtend met thema
'Kikker en voorjaar'
Entree gratis, aanmelden niet
nodig

Tapijt van de vrede

Met het Tapijt voor Vrede vraagt Brede
School Veldhoven aandacht voor een
aspect van de wereldproblematiek.
Beeldend kunstenaar Marianne van
Heeswijk gaat met ouderen en jongeren,
met Veldhovenaren, nieuwkomers en
statushouders aan de slag.
Op 17 maart wordt er op het Meiveld een
enorm tapijt gelegd van recycling
materiaal: deksels, doppen, CD’s en LP’s.

•
•
•

Za 17 maart, 11.00-17.00 uur
Meiveld, Citycentrum Veldhoven
Iedereen mag meedoen!

Voorlezen én film kijken!

Deze maand niet alleen voorlezen maar
ook film kijken in de bieb! De meest
recente dvd van Dummie de Mummie, de
tombe van Achnetoet, staat hierbij
centraal. De middag begint met een
introductie over het verschil tussen boeken
en films en een stukje voorlezen.
Daarna gaan we met z'n allen de verfilming
bekijken van het boek, met als opdracht
om het voorgelezen fragment te herkennen
in de film!

•
•
•

Woensdag 28 maart, 15.00-16.30
uur
Voor kinderen van 8 tot ca. 10 jaar
Entree gratis na aanmelding

Techniekworkshop

Tijdens deze Paas-techniekworkshop maak
je een haasje van recycle materialen. Door
middel van een elastiekmotor hopt het
haasje echt door de kamer!

•
•
•
•

Za 31 maart, 13.30-15.00 uur
Leeftijd ca. 6-11 jaar
Entree € 5,00
Meer info & kaarten bestellen

Leestip: Ronja de Roversdochter
Het initiatief ‘Geef een (prenten)boek
cadeau’ heeft als missie alle kinderen in
Nederland en Vlaanderen te laten
opgroeien tussen de allermooiste
kinderboeken.

Om die missie te laten slagen wordt ieder
jaar in februari een klassiek jeugdboek en
in april een prachtig prentenboek ter
beschikking gesteld voor maar 2 euro! Het
jeugdboek van 2018 is Ronja de
roversdochter van Astrid Lindgren.

•

Lees verder

Woutertje Pieterse Prijs 2018

Op 21 februari zijn de nominaties voor de
Woutertje Pieterse Prijs 2018
bekendgemaakt. Vijf boeken uit het
volledige aanbod aan kinder- en
jeugdboeken dat verscheen in het jaar
2017 zijn genomineerd:
En toen, Sheherazade, en toen? - Imme
Dros, ill. Annemarie van Haeringen
(Leopold, 12+)
Lampje - Annet Schaap (Querido, 9+)
Onder mijn matras de erwt - Ted van
Lieshout (Leopold, 12+)
Wij waren hier eerst - Joukje Akveld
(Gottmer, 9+)
De zweetvoetenman - Annet Huizing, ill.
Margot Westermann (Lemniscaat, 12+)

•
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