
LANDELIJKE CAMPAGNES

KINDERBOEKENWEEK 2021 
THEMA: WORDEN WAT JE WIL
van 6 t/m 17 oktober 2021
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, 
goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud 
bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar hij van 
droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen 
spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden 
geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende 
zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een 
onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of 
te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je 
alles worden wat je wil en alvast dromen over later!
Dit is de tijd om een schrijver uit te nodigen in de groep! 
Inschrijven vóór 15 juni 2021.

DE NATIONALE VOORLEESDAGEN
Voorlezen maakt je leuker! 
De Nationale Voorleesdagen 
2022 zijn van 26 januari t/m 5 
februari. “Maar eerst ving ik een 
monster” is een kort verhaal voor 
alle kinderen die nooit genoeg 
krijgen van voorlezen: het leukste 
ritueel van de dag voor iedereen.
Voor groep 1 en 2 is er een kleine 
verrassende voorstelling rondom  
dit prentenboek. Inschrijven vóór 
1 september.

NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
De Nationale Voorleeswedstrijd is een landelijk lees-
bevorderingsproject voor leerlingen uit groep 7 en 8. 
De voorronde vindt plaats op school en daarna neemt  
de bibliotheek de organisatie van de vervolgrondes op 
zich. Deze wedstrijd verhoogt op een spannende wijze  
het leesplezier op school! 

Bibliotheek Brummen|Voorst
Bibliotheek Gemeente Nijkerk
Bibliotheek Noord-Veluwe 

SAVE THE DATE: SCHOOLJAAR 2021-2022 BESTEL SNEL EN MAKKELIJK ONLINE

Je bestelt heel makkelijk online in de webshop van de Bibliotheek:

www.bibliotheekbrummenvoorst.nl/educatie/primaironderwijs
www.bibliotheeknijkerk.nl/educatie/primaironderwijs
www.bibliotheeknoord-veluwe.nl/educatie/primaironderwijs

Inschrijvingen dienen uiterlijk 6 weken voor aanvang van het project/de activiteit binnen te zijn. 

Raadpleeg de websites van de bibliotheken voor tarieven en voor informatie over abonnementen.
Bij een educatief abonnement moeten de actuele schoolgegevens worden aangeleverd via het toegestuurde  
formulier. 

Contactpersonen

Bibliotheek Brummen|Voorst: 
Miriam Gerritsen 
m.gerritsen@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Bibliotheek Nijkerk:
Elly Pijpers 
elly.pijpers@bibliotheeknijkerk.nl

Bibliotheek Noord-Veluwe: 
Karin Wolf 
kwolf@bibliotheeknoordveluwe.nl

Bibliotheek Brummen|Voorst
Bibliotheek Gemeente Nijkerk
Bibliotheek Noord-Veluwe 

Wie leest, heeft de wereld aan zijn voeten. 
(Voor)lezen ligt aan de basis van de taal- en 
leesontwikkeling van kinderen en aan de kansen 
die zij krijgen op school en in de maatschappij. 
Lezen verruimt ons denken, leert ons om anderen 
beter te begrijpen en vergroot ons welzijn. 
Juist daarom is inzetten op leesbevordering zo 
onontbeerlijk.

(website Stichting Lezen)

BESTEL SNEL EN 

MAKKELIJK VIA 

DE WEBSHOP! 

LET OP DE 

INSCHRIJFTERMIJN!

Kinderboekenweek vóór 

15 juni 2021.

Nationale Voorleesdagen 

vóór 1 september 2021.

 EDUCATIEF 
PROGRAMMA 
2021-2022
voor het primair onderwijs



.

MEER BOEKEN IN DE SCHOOL? 
DAT KAN!

Themacollecties voor groep 1 t/m 8
Schoolthema? Groepsproject? Vraag ter ondersteuning 
verhalende en/of informatieve boeken aan! 

Vertelplaten voor de onderbouw
Voorlezen van prentenboeken is met vertelplaten op A3-
formaat nog leuker! Deze platen kun je reserveren met de 
eigen schoolpas via de bibliotheekcatalogus. 

Educatief Abonnement
Met een Educatief Abonnement heeft elke groep een 
eigen pas. Daar mag u maar liefst 60 boeken op lenen! 
Een wereld aan verhalen en informatie in school. Maak 
er gebruik van en vraag naar alle mogelijkheden rondom 
lenen en reserveren!

 
 

BIBLIOTHEEKBEZOEKEN

GROEP 1/2
KOM EENS KIJKEN IN DE BIEB! Wat een feest! Met 
de hele groep naar de bibliotheek. We lezen voor uit het 
prentenboek van het jaar: “Maar eerst ving ik een monster”. 
Een verhaal voor alle kinderen die nooit genoeg krijgen van 
voorlezen.

GROEP 3
In de bibliotheek is alles mogelijk. Het is een wereld 
vol boeken waarin je kunt verdwalen. Groep 3 komt op 
bezoek en leert alles over de bibliotheek. Het fantasievolle 
prentenboek HET DING staat hierbij centraal.
.
GROEP 6
Waar staan de boeken over …? Een veelgestelde vraag in 
de bibliotheek. WEGWIJS IN DE BIEB is het bezoek 
voor groep 6 waarbij de kinderen leren zoeken en vinden! 
Nieuw is de speciale les op school ter voorbereiding 
op dit bezoek. De leerlingen kunnen op school alvast 
kennismaken met de online mogelijkheden van de 
bibliotheek!

VOOR DE HELE SCHOOL
Kinderen met een leesprobleem, die veel technisch oefenen, 
maar daardoor hun leesplezier kunnen verliezen, verdienen 
extra aandacht. Juist deze groep kun je gericht helpen. DE 
NETWERKBIJEENKOMST van dit schooljaar is gericht 
op praktische informatie voor deze groep leerlingen.

Leestips, achtergrondinformatie over leesbevordering 
en nieuws uit de bibliotheek. Je leest het allemaal 
in de NIEUWSBRIEF VOOR HET PRIMAIR 
ONDERWIJS. Meld je aan via de website. 

GROEP 1/2 
DE BEE-BOT kan wel 40 stappen onthouden!  
De kinderen gaan aan de slag met letters, plaatjes 
en figuren om de opdrachten te maken. Kunnen ze 
de Bee-Bot zo programmeren dat ze naar de letters 
rijden die op het kaartje staan? 

GROEP 3/4 
In de les ‘WELKE MEDIA KIES JE’ nemen we de 
kinderen mee langs allerlei soorten media. Welke media 
kennen ze, en hebben ze dit ook in huis? 

GROEP 5 T/M 6 
OZOBOTS zijn kleine robotjes die reageren op wat ze 
‘zien’. Je kunt ze programmeren door ze over een gekleurde 
lijn te laten rijden. Weten de kinderen aan het einde van de 
les hoe ze de Ozobot kunnen laten zigzaggen over het vel? 

GROEP 7/8 
VLOGGEN is helemaal van nu! Tegenwoordig werken 
veel nieuwszenders zelfs met vloggers. Hebben de kinderen 
zichzelf wel eens teruggezien op beeld en kunnen ze ook 
presenteren? 

LEESBEVORDERING: 
EEN KLEINE GREEP UIT 
ONZE DOORGAANDE 
LEESLIJN

Iemand die gemotiveerd is om te 
lezen, besteedt er meer tijd aan, 
wordt er beter in en raakt daardoor 
nog gemotiveerder. Zo ontstaat een 
positieve spiraal. Kinderen die op 
jonge leeftijd worden gemotiveerd om 
te lezen, zullen als volwassenen beter 
kunnen lezen, het meer doen en dit 
weer overbrengen op hun kinderen. 

(Uit: LEES! een oproep tot een leesoffensief)

MEDIAWIJSHEID: EEN 
BEKNOPTE KEUZE UIT 
ONS AANBOD
“Hoe kun je sociale media positief 
inzetten? Hoe ga je om met risico’s 
zoals nepnieuws? En hoe zit het 
eigenlijk met je privacy?” Als 
bibliotheek richten wij ons op de 
positieve en negatieve kanten van 
deze online ontwikkelingen.  
We leren kinderen programmeren  
met robots, maar ook hoe ze  
informatie kunnen zoeken en 
gebruiken. 

GROEP 1/2
MINDMAPPEN MET KLEUTERS helpt kinderen om 
een verhaal te structureren en te begrijpen. Ga creatief 
aan de slag met de lesbrief en drie mooie prentenboeken! 

GROEP 1/2 EN 3/4
CIJFERS LEREN MET LEZEN. Taal is altijd en overal, 
zelfs als je leert rekenen. Ga aan de slag met een mooie 
collectie prentenboeken gericht op het rekenonderwijs.

GROEP 3
Leer lezen met de leukste eerste leesboekjes! Met  
KIP IN EEN DIP maken de kinderen kennis met 
grappige verhalen die ze zelf kunnen lezen. Hoe fijn is dat!

GROEP 4/5/6
Nieuwe boeken ontdekken kan met DE BOEKENSUSHI. 
Binnen een kwartier maken de kinderen kennis met 
verschillende boeken. Welk boek zou jij willen lezen?

GROEP 5/6
Wie durft het aan? Wie wil er zo veel mogelijk lezen?
Een creatieve reis door de wereld van taal met het 
prachtige prentenboek ALFABET. Een fantastische en 
vrolijke manier om de woordenschat van de kinderen te 
vergroten.

GROEP 5/6
LEZEN IS SCOREN. Lezen is goed voor 
je brein en sporten is goed voor je lijf. Met 
deze combinatie scoor je dus het beste! Een 
activiteit voor lezers én sporters.

GROEP 7/8
KINDEREN IN DE GESCHIEDENIS. Breng het 
verleden tot leven voor de kinderen van nu. Praktische 
lessuggesties bij de mooiste historische leesboeken van 
Lemniscaat.
 


