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Vakantiebieb
Als kinderen in de zomervakantie zes weken niet
lezen, lopen ze vaak – door gebrek aan oefening –
een achterstand op in hun leesniveau. Lekker blijven
(voor)lezen dus! Dit kan heel goed met de
Vakantiebieb-App.
Om de Vakantiebieb bij de leerlingen te kunnen
promoten kunnen jullie, naast het informatiepakket
dat veel scholen vast hebben besteld, onderstaande tekst gebruiken. Handig voor
in de nieuwsbrief of schoolapp!
Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus is de Vakantiebieb weer open. De kans om
tijdens de vakantie op een iPad of tablet lekker te kunnen lezen.
In de vakantiebieb lees je onder andere de volgende titels:
• Spinder, Simon van der Geest
• Het geheim van de blote vakantie, Marjon Hofman
• De jacht op het monster, Rian Visser
• Joehoe, ik wil een koe, Angelique van Dam
Nieuwsgierig geworden? Vraag je ouders snel om de app alvast te downloaden,
dan kan je op 1 juli direct beginnen met lezen.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
Als je laat weten wat jouw favoriete boek uit de vakantiebieb is en waarom dat
jouw favoriet is, maak je ook nog kans op een iPad. Wie wil die nou niet winnen!
Kinderen kunnen ook gebruik maken van de LuisterBieb-app, met meer dan 1300
luisterboeken. Het is heel lekker om i.p.v. te lezen een keer te luisteren naar een
boek. Leuk om te proberen.
De BiebBus in de vakantie
is bijna vakantie. In juli wordt door alle scholen de BiebBus of vestiging voor het
laatst dit schooljaar bezocht. We vragen alle klassen om deze laatste keer voor de
vakantie ook te lenen met alle kinderen. Dit voorkomt dat de boeken niet meer op
de planken in de bus passen en dat de bus te zwaar wordt beladen.
Alleen de huidige groepen 8 leveren alle boeken in en zullen niet meer met de
basisschool lenen. We zien hen graag terug in de vestigingen tijdens de vakantie
en volgend schooljaar als ze op het VO zitten.
Voorlezen Thuis
Het project Voorlezen thuis is zo’n succes dat er
naast Voorlezen thuis voor 4-12 jarigen nu ook
een pilot van start gaat voor de peuters van de
Zaanstreek. Voor deze pilot werken we in eerste
instantie samen met peuterspeelzalen van
Freekids en de GGD. Als dit net zo succesvol
wordt als het eerste project, worden in 2018
meer kinderen dan ooit voorgelezen binnen de Zaanstreek! Op dit moment wordt
in ruim 80 gezinnen voorgelezen door een vrijwilliger. Wij zoeken nog steeds
vrijwilligers die dit project tot een succes kunnen helpen maken.

