
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 ‘voorschools.’ Of scan de QR-code hieronder.
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Contactpersonen 
Bibliotheek Brummen|Voorst: Miriam Gerritsen 
educatie@bibliotheekbrummenvoorst.nl
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
 
Bibliotheek Nijkerk
educatie@bibliotheeknijkerk.nl 
www.bibliotheeknijkerk.nl

Bibliotheek Noord-Veluwe: Rita van Lierop
rvanlierop@bibliotheeknoordveluwe.nl
www.bibliotheeknoord-veluwe.nl
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Nationale Voorleesdagen 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 
vrolijk verhaal - en ook het 
prentenboek van 2023 - voor 
alle kinderen die er wel eens 
een puinhoop van maken. 
Herkenbaar toch?!

In het Voorleespakket vind je het prentenboek 
Maximiliaan Modderman geeft een feestje,  
maar ook leuke extra’s en bonnen voor een 
gratis inschrijving bij de Bibliotheek.
Kom gezellig naar de Bieb voor een 
voorleesfeestje. Liever een voorleesmomentje op 
eigen locatie? Ook dat kan! Uiteraard lezen we 
voor uit Maximiliaan Modderman geeft een 
feestje. Schrijf je in voor 15 september 2022.

Spelen met muziek 
Wist je dat lezen en muziek prima samengaan?! 
Wij hebben een interactief programma  
gericht op ouders en hun peuters. Vrolijkheid 
gegarandeerd!

Themacollecties 
Thema? Groepsproject? De Bibliotheek helpt! 
Wij hebben informatieve en verhalende boeken 
over heel veel onderwerpen. Vraag ze aan! 

Een praatje en een plaatje 
Voorlezen van prentenboeken is met handzame 
vertelplaten nog leuker! Deze kun je reserveren 
met je bibliotheekpas.

Media Ukkie dagen
De Media Ukkie dagen zijn in 2023 van 24 maart 
tot en met 31 maart. Wat kun je jonge kinderen 
al leren over het omgaan met digitale media en 
hoe kun je mediawijs gedrag aanleren? Houd 
onze website en nieuwsbrief in de gaten voor 
activiteiten van de Bibliotheek.

Wapperkids
Beweeg en laat je handen wapperen! Voorlezen 
met gebaren is een feestje! De vertrouwde 
workshop rondom het prentenboek van het jaar 
en de andere prentenboeken uit de top 10 staat 
gepland voor januari 2023. 

Boekstart in de Kinderopvang
Kinderopvang en Bibliotheek werken met dit 
programma samen aan taalontwikkeling van 
kinderen. Boeken en voorlezen staan centraal!

Passende workshop of ouderavond
Taalontwikkeling? Voorlezen? Boeken? Wij 
verzorgen graag een educatieve en interactieve 
avond hierover! Vraag naar de mogelijkheden. 

Voorleesexpress
Mooie verhalen voorlezen aan kinderen bij 
gezinnen met een taalachterstand thuis. De 
Voorleesexpress helpt. Twintig weken lang komt 
een vrijwilliger voorlezen in de thuissituatie bij 
een gezin met kinderen tussen de 2,5 en 9 jaar 
die moeite hebben met de Nederlandse taal of 
opgroeien in een taalarme omgeving. Ken je 
iemand of een gezin? Neem contact op met de 
projectleiders.

Netwerkbijeenkomst
Ervaringen uitwisselen en leren van elkaar? Voor 
deze bijeenkomst ontvangen contactpersonen 
en voorleescoördinatoren één keer per jaar een 
uitnodiging.


