
LANDELIJKE CAMPAGNES

EN TOEN? De Kinderboekenweek 2020 is van  
30 september t/m 11 oktober.

Tijdens de Kinderboekenweek gaan 
we terug in de tijd. Boeken brengen 
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld 
van vroeger tastbaar wordt. Lees met de 
leerlingen spannende verhalen over ridders, 
verplaats je in oorlogstijd of kom van alles 
te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere 
tijden te ontdekken. Verken werelden uit 
het verleden door het lezen van boeken! 
Maak gebruik van het aanbod om een 
auteur in de groep uit te nodigen.

Inschrijven voor 15 juni 2020.

Voorlezen maakt je leuker! De Nationale Voorleesdagen 
2021 zijn van 20 t/m 30 januari.

Het prentenboek van het jaar 
2021 staat centraal: Coco kan 
het! van Loes Riphagen. 

Voor groep 1 en 2 is er een 
kleine verrassende voorstelling 
rondom dit prentenboek. 

Inschrijven voor 1 september 
2020. 

De Nationale Voorleeswedstrijd  
is een landelijk leesbevorderingsproject 
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! Kijk ook naar de 
workshop So you think you can 
read?

Poëzie raakt je. Poëzie is er voor elk moment. Om iets te 
vieren of iemand te troosten. Om jezelf te verwonderen of 
een ander te verblijden. Begin februari wordt de jaarlijkse 
Poëzieweek georganiseerd. De Bibliotheek biedt voor 
groep 1 t/m 8 een project aan rondom poëzie dat het hele 
jaar beschikbaar is.

Bibliotheek Brummen|Voorst
Bibliotheek Gemeente Nijkerk
Bibliotheek Noord-Veluwe 

Save the date: schooljaar 2020 - 2021 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 
educatie@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Bibliotheek Nijkerk:
Elly Pijpers 
educatie@bibliotheeknijkerk.nl

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

LET OP DE 

INSCHRIJFTERMIJN!

Kinderboekenweek voor 

15 juni 2020.

Nationale Voorleesdagen 

voor 1 september 2020.

Educatief Programma 
2020-2021
voor het primair onderwijs 

BESTEL SNEL EN 
MAKKELIJK VIA 
DE WEBSHOP! 

Bibliotheek Brummen|Voorst
Bibliotheek Gemeente Nijkerk
Bibliotheek Noord-Veluwe 



BOEKEN IN DE SCHOOL

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

Vertelplaten
Voorlezen van prentenboeken is met vertelplaten op A3-
formaat nog leuker! Deze platen kun je reserveren met de 
eigen schoolpas via de bibliotheekcatalogus.  
 
LEESBEVORDERING: EEN KLEINE GREEP 
UIT ONZE DOORGAANDE LEESLIJN

“Als je plezier hebt in lezen, ga je vaker lezen. En als je 
vaak leest, ga je steeds beter lezen. Goed kunnen lezen 
is een randvoorwaarde om mee te kunnen doen in de 
maatschappij. Het stimuleren van leesplezier is daarom 
voor ons een primair doel. Wij bieden dan ook verschillende 
projecten gericht op leesplezier.”

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 2/3
Zin in taal? Dat krijgen de kinderen vanzelf met Letters 
lezen. Een kist met veel verschillende soorten boeken voor 
beginnend leesonderwijs met nog meer plezier.

Groep 4/5
Ik lach me een aap! Lezen met een lach op je gezicht! Wie 
wil dat nou niet? De grappigste boeken uit de Bibliotheek 
verzameld. Begrijpend lezen is nog nooit zo leuk geweest.

Groep 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 6
Wie durft het aan? Wie wil er zo veel mogelijk lezen?
Ga Kilometerlezen! Bladzijden worden kilometers. De 
kinderen maken zo hun eigen leesreis. 

Groep 7/8
Wat is Vrijheid? Al meer dan 75 jaar zijn wij bevrijd. Wat 
betekent dat voor de dag van vandaag? Dit onderwerp is 
actueler dan ooit. Met een kist vol spannende en mooie 
verhalen kunnen kinderen bovendien ook leeskilometers 
maken. 

Groep 7/8
Leesgesprekken voer je met individuele leerlingen of met 
(kleine) groepjes leerlingen. Dit kan bijdragen aan hogere 
leesopbrengsten voor het leesonderwijs.
 

SPELEND ONTDEKKEN, PLEZIER, 
KENNIS EN INFORMATIE

MEDIAWIJSHEID: EEN BEKNOPTE KEUZE 
UIT ONS AANBOD

“Tegenwoordig hebben we toegang tot enorme 
hoeveelheden informatie. Het is belangrijk dat kinderen 
leren hoe ze relevante informatie kunnen zoeken, selecteren, 
verwerken en gebruiken. Vandaar dat mediawijsheid een 
speerpunt is.”

Groep 1/2
Voor de allerkleinsten is het Wereld Wijde Web 
tegenwoordig heel vanzelfsprekend! Maar wat kun je er 
allemaal mee en wat doe je als er iets mis gaat?

Groep 3/4
Kunnen de kinderen de Bee-Bot zo programmeren dat hij 
hun naam kan spellen? De Bee-Bot kan wel 40 stappen 
onthouden, dus misschien kan hij zelfs wel een hele zin 
schrijven!

Groep 5 t/m 8
Vloggen is helemaal 
van nu! Hebben 
de kinderen 
zichzelf wel eens 
teruggezien op 
beeld en kunnen ze 
ook presenteren?  

Groep 7/8 
Met deze Fishertechnik modellen leren kinderen een 
apparaat te programmeren dat ze herkennen uit het 
dagelijks leven . Kunnen ze straks aan hun ouders 
uitleggen hoe een stoplicht werkt?  

BIBLIOTHEEK BEZOEKEN

Groep 1/2
Kom eens kijken in de Bieb! Wat een feest is dat! Met 
de hele groep naar de Bibliotheek. We lezen voor uit het 
prentenboek van het jaar. Coco kan het! Een prachtverhaal. 

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. 

Groep 6
Waar staan de boeken over …? Dat is misschien wel de 
meest gestelde vraag in de Bibliotheek. Wegwijs in de Bieb 
is het bezoek dat ervoor zorgt dat de kinderen alles kunnen 
vinden wat ze ook maar zoeken!

VOOR DE HELE SCHOOL

Wil jij jouw leerlingen leren schrijven vanuit inspiratie en 
motivatie? Kom dan naar de jaarlijkse netwerkbijeenkomst 
voor leerkrachten in maart 2021. Schoolschrijver Corien 
Oranje laat je bovendien ervaren hoe je leerlingen aanzet 
tot lezen. 

Op de hoogte blijven van de nieuwste boeken? Dat kan 
vanaf volgend schooljaar! Schrijf je nu in voor de Digitale 
Boekenproeverij. Je ontvangt minimaal vier keer per jaar 
per mail een overzicht van de allerleukste boeken voor 
leerlingen in het basisonderwijs. 


