Bibliotheek – Thuistips van de week, nr. 4
Deze week extra veel tips voor lees-, speel- en kijkplezier voor in de meivakantie. De
mediacoaches van de Bibliotheek Eindhoven wensen iedereen een hele fijne vakantie!

Kinderboerderij
Haal de kinderboerderij in huis met het fantastische prentenboek
‘Hoera! We hebben er een geitje bij!
Kijk, luister en zing mee met het liedje en het digitale prentenboek.
Vanaf 2 jaar
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Bordspellen
Spelen doe je samen! In deze app vind je verschillende
bordspellen zoals Domino en Colour Catch. Vanaf 4 jaar

Leer tekenen
In de online Teken Duck video’s leert een echte Donald Duck tekenaar je
stap voor stap hoe jij Donald en zijn vrienden zelf kunt tekenen! Maak je
eigen kaart, strip of boekenlegger!
Vanaf 6 jaar

Voetbalverhalen
Even niet voetballen op de club. Jammer! Maar er zijn wel verhalen over
voetbal om te lezen, luisteren of kijken. Klik hier om te scoren! Voor
iedereen vanaf 2 jaar.

Museum thuis
Ook thuis kun je een museum bezoeken. Dwaal mee door de eregalerij van
het Rijksmuseum. Ontdek het Achterhuis, de plek waar Anne Frank in WOII
verborgen zat en waar ze haar dagboek schreef. Of speel mee in de
StoryZoo van het Van Gogh Museum. Klik hier voor alle rondleidingen.
Voor iedereen vanaf 2 jaar.

4 en 5 mei - Nederland 75 jaar bevrijd
Door verhalen te lezen, beluisteren en te bekijken kunnen we samen
stilstaan bij leven in oorlog en vrijheid. Via deze link of via de QR-code kom
je bij verzameling e-books, luisterboeken, podcasts, vlogs, gedichten en
informatieve websites rondom het thema ‘Nederland 75 jaar bevrijd’. Voor
6-12 jaar
Op onze website staan nog veel meer tips en ideeën voor alle leeftijden. Voor leerkrachten,
kinderen én hun ouders om direct thuis aan de slag te gaan. Met wekelijks nieuwe
aanvullingen.

