EXTRA NIEUWSBRIEF DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

Online hulp voor ouders en kinderen
Net als de scholen zijn alle bibliotheekvestigingen in Drenthe gesloten. Op onze website geven we aan onze
klanten zo goed mogelijk antwoord op veelgestelde vragen over de gevolgen hiervan. Ondertussen zitten we
niet stil!
Deze extra nieuwsbrief is voor alle ouders en kinderen. Er zijn namelijk veel digitale bronnen en apps rondom lezen en informatie waar ouders en kinderen veel aan kunnen hebben.
Blijven lezen is belangrijk om op school niet op achterstand te komen en natuurlijk ook heel leuk als afwisseling op het leren en spelen. Lezen kan ook prima online en elke twee weken geven wij tips en hulp hierbij.
Soms moet je hiervoor inloggen met je bibliotheekpas. Nog geen lid? Dan kun je je kind hier
inschrijven.
Namens alle educatiemedewerkers en medewerkers van de bibliotheek veel sterkte en succes in deze
ongewone tijd.

E-books lezen

Met je lidmaatschap van de Bibliotheek kun je ook e-books
lenen op de Online Bibliotheek voor jeugd & jongeren. Je
hebt keuze uit bijna 30.000 titels van romans, jeugdboeken
tot en met spannende thrillers. Je kunt tot 10 titels tegelijk
lenen, met een uitleentermijn van 3 weken en onbeperkt
verlengen.

Lees meer>

Luisterbieb

De Luisterbieb bevat honderden luisterboeken. Met de Luisterbieb geniet je altijd en overal van de mooiste verhalen.

Lees meer>

Bereslim

Met de prentenboeken van Bereslim komen verhalen tot
leven. Ontdek de leukste voorleesverhalen met bewegende
figuren, geluidjes, muziek en een mooie vertelstem.
Bereslim heeft alle digitale prentenboeken beschikbaar
gesteld om in deze periode gratis thuis te gebruiken.
Gebruikersnaam: bereslim100943
Wachtwoord: Bieb2020

ScoorThuis

Dit jaar doen 22.000 kinderen mee aan het leesprogramma
Scoor een Boek!. Nu de scholen dicht zijn, ligt het
programma stil. Gelukkig is er iets bedacht. Doe met je hele
familie mee aan ScoorThuis! Ga sporten met Arjen Robben of
moppen tappen met Jochem Meijer!
Op de link van BiebLab krijg je uitleg en kun je jouw eigen
Scoor een boek!-poster maken. Meedoen aan ScoorThuis! is
gratis.

Yoleo: Karaokelezen

Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun
neus in de boeken? Door lezen leuk te maken! Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten. Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de
tekst wordt getoond en voorgelezen. Een soort karaoke dus!

