Maart 2020

DOE OOK MEE MET DE KINDERJURY; de lezersprijs van de
Kinderboekenweek
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Dan vorm jij samen met de rest van de
Nederlandse kinderen de Kinderjury! Jullie bepalen met elkaar welk
boek de Kinderjury, de lezersprijs van de Kinderboekenweek, in
ontvangst mag nemen. De Kinderjury wordt toegekend in de
leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.
LEESWEKEN EN STEMWEEK
Tijdens de eerste tien weken draait het om het (opnieuw) lezen van al
jullie favoriete boeken. Door middel van de Tiplijsten kunnen jullie de
eerste hoofdstukken van 50 titels lezen om te ontdekken of je het
boek leuk vindt, of om je geheugen weer op te frissen. Ook kun je
recensies achterlaten bij al deze boeken.
De Stemweek van maandag 11 t/m zondag 17 mei 2020, is
vervolgens hét moment om jouw stem te laten horen! Alle Kinderen van
Nederland vormen in deze week samen de Kinderjury en stemmen op
alle kinderboeken uit 2019.
Leen je boeken uit de bibliotheek op school, of kom naar de bibliotheek
Witte Dame, Expeditie E of Het huis van Waalre!
Meer informatie vind je op www.kinderboekenweek.nl/kinderjury

Media Ukkie Dagen; boek, site, app, samen spelen op het web!
Jonge kinderen zijn dol op media. Ze kijken hun favoriete kindertelevisie
en bladeren door boekjes. Ze swipen naar filmpjes op internet en spelen
spelletjes op de tablet. Als ouder of opvoeder wil je je kind hierbij
begeleiden. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Tijdens één van onze
inloopmomenten krijg je tips en tools om samen met jouw kind veilig én
leuk aan de slag te gaan met media.
Kom op woensdag 1 april naar een van
onze vestigingen. De mediacoaches staan
je graag te woord om je vragen te
beantwoorden over mediaopvoeding.
Woensdag 1 april, vrije inloop op
onderstaande momenten
Expeditie E
:14.00 - 16.00 uur
Waalre
:14.00 - 16.00 uur
Witte Dame
:10.00 - 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur
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