Digitale geletterdheid

Op 24 november lanceerde Kennisnet het
handboek digitale geletterdheid. Hierin lees
je hoe je met digitale geletterdheid op
school en in de klas aan de slag kunt. De
Bibliotheek Veldhoven helpt je ook graag
een handje verder.
In het aanbod 2017-2018 vind je diverse
producten en diensten die aansluiten bij de
vier competenties van digitale
geletterdheid: informatievaardigheden,
mediawijsheid, ict-basisvaardigheden en
computational thinking
Ook kan de bibliotheek je binnen de
Bibliotheek op school ondersteunen bij het
ontwikkelen van een doorgaande lijn
informatievaardigheden en mediawijsheid.

Monitor lezen en
informatievaardigheden

De landelijke en jaarlijkse monitor lezen en
informatie staat weer open. Aan de hand
van deze monitor kun je doelen vaststellen
rondom lezen en informatievaardigheden
voor zowel leerlingen als leerkrachten.
Scholen die deelnemen aan de
Bibliotheek op school ontvangen informatie
via de Lees- en Mediaconsulent van hun
school.
Neemt jouw school (nog) geen deel aan de
Bibliotheek op school, maar wil je wel
gebruik maken van de monitor, neem dan
contact op met Miranda Schaap, Adviseur
Jeugd en Onderwijs.

•

Meer informatie

Relax Kids

Workshop voor kinderen van 4 t/m 7 jaar.
Vanuit een prentenboekverhaal gaan
kinderen leren zich te ontspannen, te
relaxen en meer zelfvertrouwen te krijgen.

•
•
•

Za 9 december, 10:45-11:45
Entree gratis na aanmelding
Meer info & aanmelden

Woordenschatproject

Op een speelse en interactieve manier
beter Nederlands leren, dat is het doel van
het Woordenschatproject van de
Bibliotheek Veldhoven.
Het project maakt sinds kort deel uit van
de dagarrangementen van de Brede School
Veldhoven. Het programma bestaat uit drie
bijeenkomsten en is gericht op kinderen uit
groep 1 en 2 met een niet-Nederlandse
achtergrond en een beperkte Nederlandse
woordenschat. Een lees- en
mediaconsulent van de bibliotheek zorgt
voor de begeleiding.

•

Meer informatie & aanmelden

Kerstmiddag

De jeugdbieb staat op woensdag 20
december in het teken van Kerstmis met
de mooiste kerstverhalen en muziek.
Tijdens de Kerstmiddag wordt interactief
voorgelezen, verteld en muziek gemaakt.
Vooral leuk voor kinderen van ca. 7 t/m 10
jaar.

•
•
•

Wo 20 december, 15:00-16:30
Entree gratis
Meer informatie

Filmtip

Vanaf 23 november draait Wonder in de
Nederlandse bioscopen. Dit is de verfilming
van het gelijknamige boek (12+) van R.J.
Palacio. Hoe is het om een misvormd
gezicht te hebben en dan voor het eerst
naar school te gaan?

•

Meer informatie

Theatertip

In de familiemusical ‘De Leeuw, de Heks en
de Kleerkast’ (6+), naar het beroemde
boek van C.S. Lewis, ontdekt Lucy per
ongeluk het magische land Narnia achter
de kleerkast. Al snel neemt ze haar broers
en zus mee naar dit vreemde land waar
dieren kunnen praten en feeën en faunen
echt bestaan!

•
•
•

Zo 24 december, 14:00
Theater de Schalm
Meer info & tickets

Leestip

Annet Schaap is bekend als
kinderboekenillustrator (o.a. de Hoe
overleef ik-serie) maar dit jaar ging haar
échte wens in vervulling. Ze debuteerde als
schrijver met Lampje (9-12 jaar), volgens
jong en oud een meesterwerk. Schaap won
er dit jaar de Nienke van Hichtumprijs
mee.
In het verhaal woont Lampje in de
vuurtoren met haar vader. Op een nacht
krijgen ze het licht niet aan, waardoor er
een schip strandt op de kust. Ze moeten
de vuurtoren verlaten. Lampje wordt
ondergebracht in het huis van de admiraal,
waar ook een monster woont.

•

Lees de recensie op NRC.nl

•

Leen of reserveer 'm in de bieb

Feestdagen

Op de volgende dagen zijn de Bibliotheek
en VVV Veldhoven gesloten:

•
•
•

Maandag 25 december
Dinsdag 26 december
Maandag 1 januari

De medewerkers van de Bibliotheek en
VVV Veldhoven wensen iedereen alvast
hele fijne feestdagen!
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