Wist je dat...
•
•
•

Voorlezen leuk en belangrijk is
voor kinderen van alle leeftijden
15 minuten lezen per dag = 1000
nieuwe woorden leren per jaar
Informatieve boeken, tijdschriften
en strips ook leerzaam zijn

Bij BiblioPlus...
•
•
•

Kijk voor meer informatie en de
activiteiten in de bibliotheken
van BiblioPlus op:

biblioplus.nl

Kinderen tot 18 jaar gratis lid zijn
De speelotheek vol staat met
speel- en leermateriaal
Er veel leuke en leerzame
activiteiten voor kinderen
worden georganiseerd

Volg de Bibliotheek
op Facebook:

facebook.nl/biblioplus

LEESPLEZIER BIJ
DE BIBLIOTHEEK
OP SCHOOL

Alle basisschoolleerlingen, peuters
en baby’s kunnen gratis gebruik
maken van de Bibliotheek op School.
Zo heeft elk kind een leuk boek
binnen handbereik. Daarnaast
zetten de lees- mediaconsulenten
van BiblioPlus zich samen met
leerkrachten en ouders in om leesplezier te bevorderen en kinderen
mediawijzer te maken. Dat doen
zij door samen met kinderen te
werken met doelgerichte
projecten en activiteiten.

Wat boeken doen…
Lezen is niet alleen een hele belevenis, maar ook
ontzettend belangrijk:

Leesplezier
voor ieder
kind

Baby’s
Door de herkenbare afbeeldingen in babyboekjes
samen met je baby te bekijken en hierbij klanken
en gebaren te gebruiken, zorg je voor veel lees- en
kijkplezier. Je geeft je kind hiermee een vliegende
boekstart.

Een prikkelende
leesomgeving
Voor elk kind bestaan er leuke
boeken. Maar hoe vind je die?
Kijk daarvoor naar de stickers op
de boeken. Tot 7 jaar is de collectie
ingedeeld in leeftijdscategorieën.

Ga op ontdekkingstocht in de
Bibliotheek op School!

3+

Kleuters
De prentenboeken voor kleuters bieden mooie
zinnen, nieuwe woorden en een echt verhaal.
Met deze verhalen ontdekken kleuters de wereld,
emoties en personages.
De beginnende lezer
Kinderen ontdekken dat letters, woorden, zinnen
een boodschap vormen. Het avontuur van het leren
lezen vraagt om specifieke boeken.

De mooiste prentenboeken vind je
bij BoekStart, 3- en 3+. Is uw kind
aan het leren lezen? Kijk dan bij
‘Ontdekken’.
Leest uw kind al lekker zelf of lezen
jullie graag samen? Kijk dan bij de
thema’s die uw kind interessant
vindt. Moet het boek over dieren
gaan, fantasievol zijn, juist spannend of een heel ander thema?

3-

Peuters
Een peuter is er aan toe om samen een verhaaltje
te lezen over de dagelijkse belevenissen.
De illustraties laten duidelijk zien wat er in het
verhaal gebeurt en verrijken de woordenschat.

De verhalen ontdekkers
Kinderen die al helemaal in het verhaal kunnen
duiken zijn op zoek naar hun boekensmaak.
Daarvoor is kennismaken met verschillende boeken
in verschillende thema’s belangrijk.

Meer lezen
is beter in
Taal

