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Mail geleende boeken  

Op veel scholen is de schoolbibliotheek 

weer open. Dat is goed nieuws, want 

dat betekent dat er weer lekker gelezen 

kan worden! Kinderen raken extra 

gemotiveerd  om te lezen, wanneer er 

aandacht is voor wat ze lezen. Meteen 

dus een kans om met je kind in 

gesprek te gaan over het boek dat ze 

hebben geleend.  

Misschien heb je de afgelopen tijd een 

mail van de Bibliotheek Eindhoven 

ontvangen met een herinnering om de 

boeken van je kind in te leveren in de 

bibliotheek op school. Dat kan gaan 

over boeken die ze geleend hebben 

voor in de klas of voor thuis. Je kind 

kan deze boeken dan weer inleveren in 

de schoolbibliotheek. Op deze manier 

zorgen we er samen voor dat zoveel 

mogelijk kinderen de boeken kunnen 

lenen.  

 

 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 

 

De Voorleeshoek 
 
Veel voorlezen zorgt voor een beter 
verhaalbegrip en is goed voor de 
taalontwikkeling. Het voorlezen zorgt 
daarbij ook nog voor een ontspannen en 
knus moment met je kind.  
Wil je het zelf voorlezen eens afwisselen 
met een voorleesfilmpje, dan kun je 
gebruik maken van De Voorleeshoek. Op 
deze site vind je voorleesfilmpjes geschikt 
voor verschillende leeftijden: 0-4, 4-7 en 
7-10 jaar. 
Scrol op deze pagina naar beneden, log in 
met je bibliotheekaccount en geniet 
samen van mooie verhalen.  
 
 
 

De campagne ‘Geef een boek cadeau’ 

heeft als missie om alle kinderen in 

Nederland op te laten groeien tussen de 

mooiste boeken. Vanaf 23 april is ‘De 

brief voor de koning’ bij de boekhandel te 

koop voor € 3,50.  

In de online bibliotheek app is ‘De brief 

voor de koning’ als luisterboek te vinden. 

Bibliotheekleden kunnen naast zelf lezen 

dus ook op deze manier lekker 

wegdromen bij de avonturen van Tiuri. 

 

DIGITALE GELETTERDHEID 

https://devoorleeshoek.nl/inloggen/
https://geefeenboekcadeau.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/42937030X/brief-voor-de-koning-tonke-dragt

