Leestips voor thuis!
nieuwsbrief 2

Grote complimenten voor alle leerkrachten en ouders! Wat is er hard gewerkt door iedereen en wat
een leuke, creatieve ideeën hebben we voorbij zien komen. Vorige week deelden we tips/adviezen
over het digitale boekenaanbod. Deze week hebben we andere tips om samen thuis te blijven lezen.

Tip 1: Een eigen boek maken
Maak met een telefoon of camera één leuke foto per dag. Laat het kind de tekst bij de foto
bedenken. Dit kan ook 1 zin per foto zijn. Dit “Corona-boekje” zal later nog veel gelezen worden.

Tip 2: Level lezen
Bewegen en lezen!
Voor elk leesrijtje of bladzijde die je leest mag je een 'level' omhoog. De levels:
zitten op de grond, staan op de grond, zitten op de stoel, staan op de stoel,
zitten op je tafel en als laatste staan op je tafel. Misschien kunnen er nog wel
meer levels bedacht worden in huis. Denk eraan, wel veilig….

Tip 3: Leeskilometers met een papieren meetlint
Jullie hebben vast wel ergens in huis een papieren meetlint liggen van de
bouwmarkt of Ikea. Elke bladzijde telt als kilometer. Als je een bladzijde gelezen
hebt, mag je 1 cm inkleuren. Hoeveel kilometer lees jij deze week?
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Tip 4: Voorlezen via Skype/FaceTime/beeldbellen
Opa/oma/buren/oom/tante, heel wat mensen zien we deze periode wat
minder. Laat je gewoon eens voorlezen via Skype/Facetime/Beeldbellen of…..
lees zelf voor aan opa of oma!

Niet vergeten
Website
Op de website van Bibliotheek Hoeksche Waard, onder het kopje Actueel/digitaal aanbod voor
thuis, zijn allerlei handige links naar bijvoorbeeld: Junior Einstein (oefenen voor school, gratis
toegankelijk), Jeugdbibliotheek (informatie zoeken voor een werkstuk) de Voorleeshoek, Yoleo,
Luisterbieb.
Facebookpagina
Op de Facebookpagina van Bibliotheek Hoeksche Waard staat dagelijks een leuke leestip. Wat ook
een aanrader is, is de wekelijkse Challenge op deze Facebookpagina, waarbij er prijzen te winnen
zijn. Vanzelfsprekend zullen de laatste ontwikkelingen over de Bibliotheek Hoeksche Waard ook te
lezen zijn op Facebook, maar ook op Twitter.
ThuisBieb
Binnenkort gaat de ThuisBieb online. Dit is een app met e-books voor jong en oud; dit is een gratis
app, of je nu wel of geen lid bent van de Bibliotheek. Het is vergelijkbaar met de VakantieBieb in de
zomervakantie. Binnenkort te downloaden, dus blijf ons volgen!
Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Afdeling Educatie, Collectie en Activiteiten
Bibliotheek Hoeksche Waard
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