
  

 

 

Heel veel nieuws!  

De hoogste tijd voor een nieuwe BiblioTweets, deze keer vol met nieuwtjes, nieuwe producten en activiteiten.  

In deze BiblioTweets:  

- Introduceren wij de nieuwe educatie-shop! 
- Tippen wij leerkrachten van groep 3 over ons nieuwe groepsbezoek 

- Geven we meer informatie over  de nieuw te boeken informatieavond voor 
ouders over digitaal loslaten.  

- Presenteren wij trots nieuwe projecten en producten 

- Is het weer bijna tijd voor een nieuwe ronde ‘Duik met een boek de zomer in’ 
- Attenderen wij de bovenbouwleerkrachten op de nieuwe Kinderboekenquiz 

2019 

- Staat hoe je nieuw lesmateriaal voor de CPNB campagnes kan bestellen 

- Vertellen we hoe u zich kunt aanmelden voor cursus ‘Open Boek’ die start in 
het nieuwe schooljaar. 

- Tippen wij je over ‘De grote vriendelijke podcast’ 
 

Een splinternieuwe educatie-shop 

Het bestellen van projecten en activiteiten door kinderopvang en basisonderwijs is nu 

nog gemakkelijker. De projecten-shop en activiteiten-shop zijn namelijk samen gegaan. 

Vanuit biblioplus.nl navigeert u gemakkelijk naar de educatie-shop. Hier is een ruime 

keuze aan activiteiten en projecten op het gebied van leesbevordering en leesplezier, 

mediawijsheid, digitale geletterdheid, cultuureducatie en deskundigheidsbevordering. 

Er zijn producten en projecten te vinden die via onze vervoersdienst naar uw 

organisatie worden gebracht en opgehaald, daarnaast bieden wij een diversiteit aan activiteiten die onze lees- 

mediaconsulenten op uw locatie komen uitvoeren.  

Het vinden van producten en activiteiten gaat gemakkelijk via de verschillende categorieën of selecteer links op de 

pagina de gewenste doelgroep, tags (zoektermen), locaties of types.  

 

Neem een kijkje en bestel ook al voor het nieuwe schooljaar op:  
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Educatie-shop BiblioPlus 

 

https://biblioplus-edu.op-shop.nl/


 

Onze nieuwe besteltips 

Agent & Boef – een groepsbezoek in de bibliotheek voor groep 3 
 

Voor de beginnende lezer gaat er een wereld van nieuw boekaanbod open. De bibliotheek is de plek om 
de honger naar letters, woorden en verhalen te stillen, maar hoe vind je nu dat boek dat je leuk vindt? 

Tijdens dit groepsbezoek staat het kennis maken met de bibliotheek en haar aanbod centraal. Plezier 
maken met boeken is een must. Daarom leren de kinderen de bibliotheek verder kennen aan de hand 
van de avonturen van Agent & Boef.  

Boek het groepsbezoek Agent & Boef hier 
 

 

Informatieavond ‘Digitaal loslaten’ – een ouderbijeenkomst over mediaopvoeding 
 

De wereld verandert: Naast de “echte” wereld wordt de virtuele wereld steeds belangrijker. Opvoeden 
is langzaam loslaten, maar hoe laat je kinderen los in deze ongrijpbare virtuele wereld? 

Tijdens deze te boeken informatieavond worden ouders uitgedaagd om na te denken over hoe de 
wereld in 2040 eruit ziet en krijgen ze tips om kinderen los te laten in de digitale wereld. 
 
Boek de informatieavond ‘Digitaal loslaten’ hier 

 

Codekraken – aan de hand van een boek codes kraken voor groep 7 en 8 
 

Voor groepen die gek zijn op codes oplossen, geheimtaal en puzzelen om cijfersloten te ontcijferen.  
De leerkracht leest het boek ‘William Wenton en de luridiumdief’ voor aan de groep. Vervolgens komt 
de lees-mediaconsulent een les geven over codekraken en geheimtaal en worden de leerlingen op de 
proef gesteld: lukt het de klas alle intelligente codes te kraken en de sloten te openen? 
 
Boek Codekraken hier 
 

 

Coderen met pixels en pijlen – producten om te programmeren met kleuters 
 

Daag jouw kleutergroep uit met onze codeermaterialen. Off-line producten die kinderen helpen de 
eerste stappen te zetten naar denken in programmeer- en codeertaal. 
Bestel coderen met pixels hier 
Bestel coderen met pijlen hier 
 

 

Kiene klanken – op je tablet spelen met letters en woorden voor groep 3 
 

Kiene Klanken is een houten, interactieve klankstempelset om spelenderwijs met letters, klanken en 
woorden te oefenen, ondersteund door beeld en geluid. Stempel met fysieke stempels op een tablet en 
oefen spelenderwijs met letters, klanken en woorden.  
 
Bestel Kiene klanken hier 
 

 

https://biblioplus-edu.op-shop.nl/37/agent-en-boef
https://biblioplus-edu.op-shop.nl/58/informatieavond-digitaal-loslaten
https://biblioplus-edu.op-shop.nl/298/codekraken
https://biblioplus-edu.op-shop.nl/265/codeer-met-pixels
https://biblioplus-edu.op-shop.nl/266/codeer-met-pijlen
https://biblioplus-edu.op-shop.nl/297/kiene-klanken


Duik met een boek de zomer in! 
Het duurt nog even, maar toch komt het eraan, de zomervakantie! Tijd om (weer) mee te 

doen aan het zomerleesproject van BiblioPlus.  Het project stimuleert kinderen van groep 1 

tot en met 7 om tijdens de zomervakantie boeken te blijven lezen. Landelijk onderzoek heeft 

aangetoond dat kinderen tijdens de zomervakantie minder gaan lezen waardoor het 

leesniveau afneemt. Dat willen we met dit project voorkomen.   

Kijk voor meer informatie over dit lees stimulerende project op onze site en meld jouw school 

aan. Inschrijven kan tot 1 juni via onze educatie-shop.  

 

De grote Kinderboekenquiz voor groep 6, 7 en 8!  
Inmiddels is het een traditie. Aan het eind van het schooljaar doe je met jouw 

groep mee aan de grote Kinderboekenquiz. De nieuwe editie van 2019 wil je niet 

missen.  

Een wedstrijd waarin de hele klas samen op zoek gaat naar antwoorden op diverse vragen over boeken. Ze krijgen 

een aantal rondes voorgeschoteld met o.a. plaatjes, vragen en puzzels. Deze quiz kan op elk moment gespeeld 

worden. De hele groep strijdt samen tegen andere groepen in de regio van BiblioPlus. Antwoorden zijn op allerlei 

manieren te achterhalen, maar voornamelijk via het internet, waardoor ook de informatievaardigheden geoefend 

worden.  

De antwoorden dienen uiterlijk op donderdag 27 juni ingeleverd te worden om mee te dingen naar een mooie prijs 

voor de klas! Geef jouw klas dus snel op via de link  

 

Na aanmelding ontvang je de instructies en de quiz zelf via de mail.  

 

Lespakketten campagnes CPNB 
De officiële lespakketten en materialen van de beste kinderboekencampagnes zijn 6 mei t/m 2 juni hier te bestellen. 

In de Kinderboekengids 2019/2020 lees je alles over de officiële lespakketten en materialen van de 

Kinderboekenweek 2019, Nederland Leest Junior 2019, De Nationale Voorleesdagen 2020, de Nederlandse 

Kinderjury 2020 en de Poëzieweek 2020. 

 

Cursus Open Boek 
In oktober start onze cursus tot leescoördinator. Ben je op zoek naar een nieuwe 

uitdaging? Volg dan de cursus Open Boek, de opleiding tot leescoördinator op de 

basisschool. Deze cursus organiseert BiblioPlus in het kader van de Bibliotheek op 

School, waarin de leescoördinator nauw samenwerkt met de lees- mediaconsulent van 

BiblioPlus. Heb je affiniteit met jeugdboeken en wil je de leesbevordering op school 

een nieuwe impuls geven, meld je dan aan voor Open Boek. 

 

https://biblioplus-edu.op-shop.nl/2/duik-met-een-boek-de-zomer-in
https://biblioplus-edu.op-shop.nl/292/kinderboekenquiz-2019
https://www.kinderboekengids.nl/
https://biblioplus-edu.op-shop.nl/60/cursus-open-boek-4-bijeenkomsten


Bas Maliepaard over de leerkracht als smaakmaker 

Op woensdag 10 april kwam kinderboeken-recensent Bas Maliepaard 
naar bibliotheek Boxmeer om leerkrachten te inspireren met zijn visie 
op een goed kinderboek. Hij definieert een goed kinderboek als volgt: 

Een boek waarin het unieke kunstenaarschap van de auteur en ‘de 

kinderziel’ perfect samensmelten. De volwassen maker toont zijn 

veelzijdige, originele palet ten volle, in taal, structuur, psychologische 

diepgang en toch is alles aan het boek ‘des kinds’.  

 

Een kwalitatief goed kinderboek geeft een unieke, subjectieve 

leeservaring. De vorm, stijl en inhoud zorgen gezamenlijk voor die kwaliteit.  

 

Tip! 

De Grote Vriendelijke Podcast (De GVP) is de eerste Nederlandse podcast over 

jeugdliteratuur. Dit initiatief komt van kinderboekrecensenten Jaap Friso (JaapLeest.nl) en 

Bas Maliepaard (Trouw). Doel van de onafhankelijke podcast is ouders, leerkrachten, 

mensen uit het boekenvak en andere kinderboekenliefhebbers maandelijks te informeren 

over en te enthousiasmeren voor de jeugdliteratuur. Jaap en Bas bespreken in elke 

uitzending een aantal recente boeken of opvallende zaken uit de wereld van het 

kinderboek en interviewen aansluitend een schrijver, illustrator, vertaler, uitgever of een 

ander boekenmens. Meer informatie vind je hier.  

Tot slot een aantal boekentips van Bas Maliepaard! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie lid is van BiblioPlus. 

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld je dan af door middel van een email aan 

kinderenenouders@biblioplus.nl.  

 

http://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/
mailto:kinderenenouders@biblioplus.nl

