Leestips voor thuis!

Het is alweer de derde week dat de scholen gesloten zijn; ook de bibliotheekvestigingen zijn
nog steeds gesloten. Gelukkig zijn er allerlei leuke manieren om thuis te blijven lezen! We willen
graag weer wat tips delen met jullie.

Tip 1: VERRASSINGSTAS
Boeken komen uitzoeken in de Bibliotheek zit er voor nu even niet in helaas. Dat weten we
inmiddels allemaal. Maar we vinden het wel belangrijk dat mensen blijven lezen! Het is mogelijk
om een verrassingstas bij de Bibliotheek Hoeksche Waard te bestellen met boeken uit je
favoriete genre. De verrassingstas wordt thuis bezorgd.
Aanmelden
De tas bevat 4 boeken en kan aangevraagd worden door zowel volwassenen als jeugd. Vul hier
het formulier in en wij gaan ermee aan de slag!
Je kunt je bestelling ook telefonisch doen. Van maandag t/m vrijdag kun je hiervoor tussen
10.00 en 11.00 uur bellen naar Bibliotheek Oud-Beijerland Centrum (0186-613782).

Tip 2: HUISARREST; EEN SPANNEND VERHAAL IN 10 DELEN
Leuk, sinds deze week online! Huisarrest is een tiendelige serie voorleesverhalen over kinderen
die vanwege een virus hun huis niet mogen verlaten. Elke dag schrijft een bekende
kinderboekenschrijver een nieuw deel.
Ga naar www.jeugdbibliotheek.nl en ga naar de serie Huisarrest.

Tip 3: 3D PRINTER
Leer TinkerCad en maak jouw eigen sleutelhanger met een 3D printer
Houd de Facebook pagina van de Bibliotheek Hoeksche Waard goed in de gaten want daar
volgt binnenkort een uitleg over het gebruik van TinkerCad. Wat is nu TinkerCad? Dit is een 3D
tekenprogramma waarin je je eigen ontwerpen kunt maken. Als je een beetje uitleg wilt krijgen
hoe je dit doet kun je onze online-tutorial volgen waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je
een ontwerp maakt. Maak dan je eigen sleutelhanger op maat. En wat helemaal leuk is, dit
ontwerp kun je uit laten printen door een heuse 3D printer.
Wat je moet doen is het volgende:
Stuur een jouw ontwerp in een .STL bestand op naar eca-j@debhw.nl

Vermeld daarbij jouw naam, adres en leeftijd. Wij sturen het uitgeprinte ontwerp terug.
Voor meer vragen kun je terecht bij xdegraaf@debhw.nl

Tip 4: SCOOR EEN BOEK THUIS
Scoor een Boek! is een jaarlijks leesprogramma voor kinderen en ouders, dat
lezen en sport aan elkaar verbindt. Er is ook een thuiseditie voor het hele gezin.
Voer met het gezin leuke opdrachten uit.
Heb je vandaag zin in de boekenfitness of ben je misschien meer in de stemming
voor een moppenavond met Jochem Myjer? Voetballer Arjen Robben werkt mee
met dit online leesprogramma.
Bij het aanmelden: sla de ‘klascode’ over.

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.
https://www.bibliotheekhoekschewaard.nl/actueel/leestips-en-digitaal-aanbod-voor-thuis0.html
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.
ThuisBieb
100 e-books voor jong en oud zullen gedurende de sluiting van bibliotheken beschikbaar zijn.
De verwachting is dat de ThuisBieb deze week te vinden zal zijn in de appstore en de Google
Play store.

Veel leesplezier!

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

