
LANDELIJKE CAMPAGNES

De Kinderboeken-
week 2019 is van  
2 t/m 13 oktober 
en heeft als thema 
Reis mee! 

Voor groep 3 en 
4 zijn er theater-
voorstellingen en voor 
groep 5 t/m 8 zijn er 
schrijversbezoeken.

Voor beide activiteiten is het aantal plaatsen  
beperkt, dus schrijf je school zo snel mogelijk in  
tot uiterlijk 15 juni 2019.

De Nationale Voorleesdagen 
2020 zijn van 22 januari t/m 
1 februari. Het gaat om het 
bevorderen van voorlezen 
aan kinderen die zelf nog niet 
leesvaardig zijn, waarbij het 

prentenboek Moppereend van het jaar 2020 centraal 
staat.

Voor groep 1 en 2 is er een kleine 
verrassende voorstelling rondom 
het prentenboek van het jaar. 

Inschrijven voor 1 oktober 2019.

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! Kijk ook naar de workshop So You 
Think You Can Read?

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 2019 - 2020 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/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 2019.

Nationale Voorleesdagen 

voor 1 oktober 2019.

Educatief Programma 
2019-2020
voor het primair onderwijs 

BESTEL NU 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! Met ingang van  het nieuwe 
schooljaar kun je deze reserveren met de schoolpas via  
de catalogus van de bibliotheek. 
 
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
Karel het logeerkonijn is een graag 
geziene logé bij de kinderen. Hij 
brengt zijn pyjama en een mooi 
voorleesboek mee.

Groep 3
De kinderen ontmoeten Jopie Mol in zijn hol onder de 
grond. Hij wil graag naar buiten toe en vraagt de kinderen 
om hulp. Een natuurprogramma dat geschikt is voor 
uitbreiding en oefening van de woordenschat.

Groep 4
Een geheimzinnige ton in de klas! Wie is de afzender?  
Er zit niets anders op dan de ton open te maken! Het is de 
Juttersbuit met verschillende soorten boeken over zon, zee 
en strand. Spelenderwijs ontdekken de kinderen hun eigen 
leesvoorkeur.

Groep 5
Experimenteren is de leukste manier van leren!  
Techniek met boeken is een kennismaking met de wereld 
van de wetenschap. Een uitdaging voor leerlingen om te 
ontdekken en te onderzoeken.

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
Dit is een echte uitdaging en niet zomaar een spelletje! 
Dat is 1 tegen allen. Er wordt een contract getekend met 
de bibliotheek. De opdrachten voor de groep staan in 
het teken van boeken en lezen. De verliezer moet een 
tegenprestatie leveren. Dus wie gaat er winnen?

Groep 7/8
Duik samen met jouw groep in de 
wereld van de strips. Een kist vol 
Stripboeken in de klas. Reken maar 
dat het stil blijft als de kinderen aan 
het lezen slaan. 
 

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
Er ligt een digitale wereld voor de kleuters open. Met  
Wijs met media? leren ze spelenderwijs het ABC van de 
mediawijsheid. 

Groep 6 t/m 8
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! Is alles wat het lijkt? Zeker 
niet! Kinderen leren kritisch kijken naar beelden. 

Groep 5 t/m 8
Logisch en 
probleemoplossend leren 
denken is onmisbaar 
voor alle kinderen. 
Met Programmeren 
ontdekken ze hun eigen 
creatieve talenten. 

Groep 7/8 
Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Het is 
belangrijk om kinderen te betrekken bij de aanpak tegen 
Cyberpesten. Zij weten als geen ander wat er 
online speelt. 

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. Een mopperboek om vrolijk van 
te worden: Moppereend.

Groep 3
Dat kan toch niet waar zijn? Help! We zitten in het 
verkeerde boek. Gelukkig zijn er heel veel verschillende 
soorten boeken. Die vind je allemaal in de bibliotheek. 

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 op 17, 19 of 26 september 2019.  
De Schoolschrijvers Corien Oranje en Wieke van Oordt laten 
je bovendien ervaren hoe je leerlingen aanzet tot lezen. 

Bibliowijzer is de digitale nieuwsbrief die informeert over 
de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van 
leesbevordering en mediawijsheid. Aanmelden kan via de 
website van de bibliotheek (onder Service – Nieuwsbrief 
onderwijs).

SPELEND ONTDEKKEN, PLEZIER, 
KENNIS EN INFORMATIE


