
LANDELIJKE CAMPAGNES

DE KINDERBOEKENWEEK 2022 IS VAN 5 T/M 
16 OKTOBER 2022
Gi-ga-groen! In bomen klimmen en diersporen zoeken in 
het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, 
een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten 
en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is 
overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken 
en te doen. Wil jij weten hoe een panda, tijger of ijsbeer 
leeft? Of ben je juist nieuwsgierig naar de dieren in de zee 
of diep onder de grond? Wil je alles leren over planten, 
bloemen en kruiden? En ben je benieuwd hoe je de natuur 
en het klimaat een handje kan helpen? Nodig een schrijver 
uit in jullie groep! Doe dit voor 15 juni 2022.

DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 2023 ZIJN 
VAN 25 JANUARI T/M 4 FEBRUARI 2023

Voorlezen is feest! Dat komt goed 
uit. Het prentenboek van het 
jaar is ‘Maximiliaan Modderman 
geeft een feestje.’ Een uitbundig 
en herkenbaar verhaal voor 
alle kinderen die er wel eens 
een puinhoop van maken. Voor 
groep 1 en 2 is er een kleine 
verrassende voorstelling rondom 
dit prentenboek. Schrijf je in voor 
1 september 2022.

DAAR IS IE WEER: DE NATIONALE 
VOORLEESWEDSTRIJD 
De Voorleeswedstrijd is een landelijk lees-
bevorderingsproject voor leerlingen uit groep 7 en 8. 
De voorronde is op school en daarna organiseert de 
Bibliotheek de vervolgrondes (denk aan regio, provincie 
en landelijk) 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 2022-2023

Bibliotheek Brummen|Voorst
Bibliotheek Gemeente Nijkerk
Bibliotheek Noord-Veluwe 

“Goed kunnen lezen is een voorwaarde voor 

persoonlijk welzijn en maatschappelijk 

functioneren. Van lezen gaan werelden open. 

Werelden vol mogelijkheden om kennis te 

vergaren en te worden wie en wat je wilt zijn. 

Werelden vol verhalen die helpen om je eigen 

cultuur en die van anderen te leren kennen en 

begrijpen. Werelden vol verrijkende ervaringen 

die je misschien zelf nooit aan den lijve zult 

meemaken.” 
Bron: website Stichting Lezen

LET OP DE 

INSCHRIJFTERMIJN!

Kinderboekenweek vóór 

15 juni 2022.

Nationale Voorleesdagen 

vóór 1 september 2022.

BESTEL SNEL EN 

MAKKELIJK VIA 

DE WEBSHOP! 

 EDUCATIEF 
PROGRAMMA 
2022-2023
voor het primair onderwijs

Brummen|Voorst               Nijkerk                                Noord-Veluwe

MAKKELIJK ONLINE REGELEN

Bestellen is heel gemakkelijk en kan online via de webshop van de Bibliotheek. Ga naar 
de website van jouw Bibliotheek en klik op ‘leren.’ Daarna klik je op ‘primaironderwijs.’ 
Of scan de QR-code hieronder.

  
Let erop dat jij je inschrijving minimaal zes weken voor aanvang van het project/de activiteit doet. Meer 
informatie, abonnementsinformatie en tarieven vind je ook op bovenstaande websites. Sprake van een 
educatief abonnement? Lever de actuele schoolgegevens aan via het toegestuurde formulier. 

Contactpersonen
Bibliotheek Brummen|Voorst: Miriam Gerritsen 
educatie@bibliotheekbrummenvoorst.nl 
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl

Bibliotheek Nijkerk: 
educatie@bibliotheeknijkerk.nl 
www.bibliotheeknijkerk.nl

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



.

WAT KUN JE ALLEMAAL DOEN MET 
BOEKEN EN DIGIDINGEN?

Themacollecties voor groep 1 t/m 8
Schoolthema? Groepsproject? De Bibliotheek helpt! Wij 
hebben informatieve en verhalende boeken over heel veel 
onderwerpen. Vraag ze aan! 
 
Educatief Abonnement
Heeft jouw groep al een Educatief Abonnement? Met zo’n 
abonnement heeft iedere groep een eigen Bieb-pas en 
heb je toegang tot een wereld aan verhalen en informatie. 
Je kunt maar liefst 60 boeken lenen. Maak er gebruik 
van en vraag naar alle mogelijkheden rondom lenen en 
reserveren.

Jeugdbibliotheek.nl
Je vindt de Bibliotheek ook op internet. Ga naar onze 
website JEUGDBIBLIOTHEEK.NL en laat je verrassen. 
Alles over e-books, luisterboeken, AVI lezen en nog veel 
meer vind je hier.

GROEP 1/2 EN 3/4
CIJFERS LEREN MET LEZEN. Taal is altijd en 
overal, ook als je moet leren 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 de 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 drie 
verschillende boeken. Welk boek zou jij willen lezen?

GROEP 5/6
Van Leeuwarden naar Maastricht. Leer ons eigen land 
kennen door lekker te lezen. Jullie gaan  ‘OP BOEKEN-
REIS DOOR NEDERLAND’ zonder de klas te verlaten. 

GROEP 5 T/M 8
LAAT JE VERBEELDING SPREKEN. Ga aan de slag  
met illustraties in kinderboeken. Een beeld vertelt ook het 
verhaal!

GROEP 5 T/M 8
WAT VIND JIJ? Kijk-, lees- en schrijfopdrachten 
waarmee leerlingen aan de hand van de bundel ‘Een 
wonderprachtig dier’ zelf aan de slag gaan met taal en 
poëzie.  

GROEP 7/8
EN WAT GEBEURDE TOEN…. Breng het verleden tot  
leven voor de kinderen van nu. Praktische lessuggesties bij 
de mooiste historische leesboeken van Lemniscaat.

GROEP 7/8
Op zoek naar meer leesplezier? GA IN (LEES)
GESPREK! Zorg voor meer leesplezier doordat kinderen 
zich bewust worden van hun eigen leesvoorkeur. Vooral 
geschikt voor kinderen met leesproblemen.
 
KOM JE SNEL BIJ ONS LANGS?

GROEP 1/2
Voorleesfeest bij de Bieb voor de hele groep! We lezen 
voor uit het prentenboek van het jaar: Maximiliaan 
Modderman geeft een feestje. 

GROEP 3
Als Vos op Muis jaagt, belanden ze ’s nachts in een 
Bibliotheek. Vos raakt helemaal in de ban van boeken,  
maar hij kan niet lezen. Hij begrijpt niet helemaal wat een 
‘PIEPELOTHEEK’ is. Kip wil het hem wel leren. Dat 
komt goed uit voor de leerlingen van groep 3.

opdrachten! 
GROEP 5 T/M 6  
FAKE KEES 
De Biebboys Joran en Kees willen een nieuwsplatform 
maken. Er is alleen iets raars aan de hand… 
Kees plaatst elke keer nieuws wat niet helemaal 
lijkt te kloppen! In deze les maken de kinderen 
kennis met nepnieuws. Ze worden uitgedaagd 
om zelf een nieuwskrant te maken met 
nepnieuws en echt nieuws, om zo de directeur 
van de school voor de gek te houden! 

GROEP 7/8  
RED DE OCEAAN MET ALGORITMES 
In deze missie van skillsdojo gaat de klas de oceaan 
redden door al het plastic wat er in ronddrijft op 
te ruimen. Ze gaan een robot programmeren om 
het afval op te ruimen. Op deze manier leren ze de 
basisprincipes van programmeren. Met behulp van 
een spelbord, codeblokjes en kaartjes leren ze een 
algoritme maken, maar leren ze ook begrippen als 
sequentie, een event en een loop. Voor de kinderen die 
wat extra uitdaging kunnen gebruiken hebben we 
een mooi boekenpakket samengesteld. 

MEDIAWIJSHEID

Dit schooljaar kan je samen met je 
klas leren van de vernieuwde en 
geactualiseerde mediawijsheidlessen.  
Leer de kinderen fake news en deep 
fakes te onderscheiden of maak een 
stappenplan tot succes bij de les: vloggen. 
Van programmeren tot bewust omgaan 
met (sociale) media en creatief aan de slag 
met content creatie.  

Alle mediawijsheidlessen zijn gebaseerd 
op 21e eeuwse vaardigheden. De vier 
digitale vaardigheden: computational 
thinking, informatievaardigheden, ICT-
basisvaardigheden en mediawijsheid  
zijn verwerkt in de lessen. 

RIJKE TEKSTEN:  
WAT IS DAT EN WAT HEB JE ERAAN?
Wist je dat een breed aanbod van rijke 
teksten noodzakelijk is om de taal- 
en denkontwikkeling bij kinderen te 
stimuleren? Een rijke tekst heeft een 
goede taalkwaliteit en draagt bij aan de 
woordenschat-, lees- en schrijfontwikkeling. 
Bovendien biedt dit leerlingen gelijke 
kansen op het ontwikkelen van een sterke 
taalbasis. Tegelijkertijd doen leerlingen 
met rijke teksten kennis van henzelf en 
de wereld op, trainen ze hun geheugen en 
prikkelen ze hun verbeelding.
(Bron: https://www.slo.nl/thema/meer/
samenhang-primair-onderwijs/taal-samenhang/
rijke-teksten/)

GROEP 6
KRAAK DE BIEBCODE! Vinden de leerlingen van 
groep 6 het codewoord om de Bieb in te mogen? Op school 
gaan jullie al aan de slag. Daarna gaan alle leerlingen in 
de Bibliotheek op zoek naar informatie. Hoe doe je dat 
eigenlijk? En is er ook nep-informatie? Lukt het om samen 
een nieuw woord te maken? Dan mogen jullie de Bieb 
weer verlaten. Spannend!

VOOR DE HELE 
SCHOOL
Rijke teksten zijn onmisbaar 
in het onderwijs. Maar kun 
je rijke teksten ook inzetten 
bij wereldoriëntatie? Laat je 
hierover informeren tijdens de 
NETWERKBIJEENKOMST 
van 2023. Noteer alvast in jouw 
agenda: 

14 maart 2023 (Nijkerk) 
16 maart 2023 (Noord-Veluwe)  
21 maart  2023(Brummen|Voorst)

LAATSTE NIEUWTJES
Praktische informatie, leestips en nieuws over de 
Bibliotheek en leesbevordering. Je leest het allemaal 
in de NIEUWSBRIEF VOOR HET PRIMAIR 
ONDERWIJS. Meld je aan via de website.

MEDIAWIJSHEID: EEN KEUZE UIT ONS 
NIEUWE AANBOD 

GROEP 1/2  
ALLES OVER INTERNET  
Samen met de klas praten we over het internet. Wat 
is het internet en waar gebruik je het voor? Wat 
moet je doen als je iets gek tegenkomt? De kinderen 
leren over internetgebruik. Aan het eind van deze 
interactieve les veranderen zij zelf in robots en worden ze 
geprogrammeerd... 
 
GROEP 3/4  
In ‘OPLEIDING TOT RECLAMEMAKER’ gaan 
de kinderen leren wat reclame is. Ze maken kennis 
met verschillende vormen van reclame: folders, 
televisiereclame, reclame op straat, reclame op sociale 
media... Ze leren wie reclame maakt en met welk doel. Wie 
kan de beste reclamespot maken? De les bevat allerlei doe-


