De Nationale Voorleesdagen

Van 24 januari t/m 3 februari staat de
Bibliotheek Veldhoven helemaal in het
teken van voorlezen. Voorlezen is
natuurlijk elke dag een feest, maar
helemaal tijdens de Nationale
Voorleesdagen!
Ook dit jaar zijn er weer leuke activiteiten
voor kinderen van 0 t/m 6 jaar, zoals een
peuterochtend, een voorleestfeestje,
voorstellingen van Het Prentenboek van
het Jaar en een vingerpopje voor nieuwe
jeugdleden (0-6 jaar).

Prentenboek van het Jaar

Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat
het boek Ssst! De Tijger slaapt van Britta
Teckentrup centraal. Het boek gaat over
tijger die ligt te slapen. Kikker, Vos en de
andere dieren willen er langs, maar ze
willen de tijger niet wakker maken. Ze
hebben veel ballonnen bij zich. Misschien
dat het daarmee lukt?
Je kunt het boek lenen en reserveren bij de
Bibliotheek Veldhoven!

•

Bekijk in de catalogus

Prentenboeken top 10

Als je de allerkleinsten gaat voorlezen,
welke prentenboeken kies je dan? Uit het
overstelpende aanbod maakt een jury van
jeugdbibliothecarissen jaarlijks een
selectie: de Prentenboek TopTien.
Speeltips en lessuggesties bij de
Prentenboek TopTien zijn te downloaden

via onderstaande link.

•

Download speeltips en
lessuggesties

Voorstelling 'Ssst! De tijger
slaapt'

Kindertheater Len Copal speelt in de bieb
2x de voorstelling 'Ssst! De tijger slaapt',
naar het Prentenboek van het Jaar 2018.
De tijger slaapt en de dieren willen haar
niet wakker maken. Maar ze ligt wel
vreselijk in de weg… Gelukkig heeft Kikker
een idee: met een ballon zweven ze over
de tijger heen. Daarbij kunnen ze wel wat
hulp gebruiken. Blaas je mee, zodat alle
dieren veilig aan de overkant komen?

•
•
•
•

Wo 24 januari, 14:00-14:45 &
15:00-15:45
Voor peuters en kleuters
Entree gratis, aanmelden niet
nodig
Meer informatie

Voorleesfeestje met Korein
Kinderplein en Brembocht

Ook Korein Kinderplein (locatie
Messenmaker) en Basisschool De
Brembocht vinden lezen leuk en belangrijk.
Samen met de bibliotheek vieren zij
daarom een voorleesfeestje op donderdag
25 januari.
De kinderen worden voorgelezen uit het
Prentenboek van het Jaar, genieten samen
van een feestelijk hapje en drankje, spelen
een spel en zingen het speciaal voor de
Voorleesdagen geschreven lied: 'Er ligt een
tijger in de weg'. Voor ouders is er tijdens
deze ochtend een koffiemomentje
over voorlezen.

Voorleesbezoek Bibliotheek

Wil je tijdens de Nationale Voorleesdagen
een bezoek aan de bibliotheek brengen
met jouw groep of wil je een
voorleesbezoek van een Leesconsulent van
de bibliotheek op jouw eigen locatie?
Kijk voor de mogelijkheden in de
brochureof mail
naar jeugd@bibliotheekveldhoven.nl

Tijger-vingerpopje voor elk
nieuw lid

De kinderen tot 6 jaar die tijdens de
Nationale Voorleesdagen (gratis) lid
worden van de bieb, krijgen een speciaal
vingerpopje cadeau (zolang de voorraad
strekt).

Voorleestips

Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu
voor het slapen gaat een mooi verhaal
voorleest in bed of overdag samen een
prentenboek bekijkt: er worden
herinneringen voor het leven gemaakt.
Daarnaast heeft voorlezen een positief
effect op woordenschat, spelling en
tekstbegrip. Hier vind je een aantal tips om
het meeste uit elk voorleeskwartier te
halen.

•

Ga naar de voorleestips

Meer sterke verhalen?

Jeugdbibliotheek.nl is een nieuwe website
van de Bibliotheek voor de jeugd van 6-18
jaar. Sinds 15 januari staat de eerste
fasevan de website live. In deze versie ligt
de focus op kinderen van 9 tot 12 jaar. Zij
vinden hier informatie en natuurlijk volop
inspiratie, tips en ideeën over lezen. Als
kinderen een boek, e-book of andere
content willen lenen, dan helpt de website
hen naar de juiste plek. In 2018 wordt de
website uitgebreid voor kinderen van 6 tot
9 en voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Jeugdkrakercompetitie 2018

De inschrijvingen voor de Nationale
Jeugdkrakercompetitie 2018 zijn gestart.
Medewerkers van de Bibliotheek hebben
complexe vragen bedacht en leerlingen van
groep 7 en 8 gaan in teams de uitdaging
aan om online antwoorden te vinden. De
teams strijden om een mooie geldprijs en
natuurlijk om de titel ‘Beste jeugdkrakers
van het jaar’!

•

Meer informatie en inschrijven

Poëzieweek

Gedichten zijn kunstwerkjes van taal. Een
gedicht kan je gevoel soms beter
omschrijven dan jij zelf. Een gedicht kan je
verrassen, troosten, aan het lachen
maken. Van 25 t/m 31 januari vindt de
landelijke Poëzieweek plaats. Een mooie
aanleiding om in de klas met een kunstig
taalwerkje aan de slag te gaan. Inspiratie
nodig? Na het invullen van uw emailadres
kun je de lessuggesties voor het
basisonderwijs gratis downloaden.

Lees lang en gelukkig!

Schrijvers Hans en Monique Hagen
promoten als Kinderboekenambassadeurs
twee jaar lang lezen, verhalen en boeken.
´Lees lang en gelukkig´ is hun advies.
Waarom vinden ze dat belangrijk? Ze
vertellen ook wat er zo leuk is aan poëzie
én geven tips aan wie zelf dichter wil
worden.

•
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