Leestips voor thuis!
nieuwsbrief 4

Het is alweer de vierde week dat de scholen gesloten zijn; ook de bibliotheekvestigingen zijn nog
steeds gesloten. Wat ontstaan er toch mooie activiteiten op heel veel plekken. We willen graag weer
wat tips met jullie delen, aangezien er hele leuke manieren zijn om thuis te blijven lezen.

Tip 1: VOORLEESGIDS
Door de Corona-crisis zijn veel digitale kinderboeken tijdelijk gratis! Op de website
www.voorleesgids.nl zijn de links in een overzicht verzameld, erg handig! De Voorleesgids is een
initiatief van Rian Visser. Zo is er een onderverdeling in luisterboeken, AVI-boeken, prentenboeken
en ook stripboeken. Zo weten ouders, leerkrachten en kinderen precies waar ze digitale
kinderboeken kunnen vinden.

Tip 2: WE GAAN OP BERENJACHT
Op steeds meer plekken verschijnen de afgelopen dagen beren achter het raam,
want ook de Hoeksche Waard is op berenjacht! Met de berenjacht kunnen
kinderen met hun ouders op een veilige manier even lekker naar buiten.
Bieb-beren
Ook bij een aantal vestigingen van de bibliotheek zitten beren bij het raam; kunnen jullie de biebberen vinden?
Filmpje
De medewerkers van Bibliotheek Hoeksche Waard lezen dit verhaal online met elkaar voor. Dit
filmpje is te vinden op het YouTube kanaal van Bibliotheek Hoeksche Waard.
Gratis
Uitgeverij Gottmer stelt de berenjacht-app tijdelijk gratis beschikbaar. Met de app kun je door het
boek bladeren, zelf een filmpje maken, educatieve spelletjes doen.
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Tip 3: RAADGEDICHT
Een raadgedicht is een gedicht waarin een woord ontbreekt. Dit woord
is afgedekt en mag geraden worden. Hoe zou jij het afmaken? Goed of
fout is niet het belangrijkst. Misschien bedenk je wel een beter woord
dan de dichter! De raadgedichten zijn onderverdeeld in
leeftijdscategorieën.

Tip 4: THEATERLEZEN
Theaterlezen is een hele motiverende vorm van herhaald samenlezen. De lezers voeren eigenlijk
samen een ‘toneelstukje’ op, maar dan zonder podium, grootse gebaren of attributen. Op de
website www.leesletters.nl zijn er gratis downloads te vinden van theaterleesteksten, zelfs
moppen! Wees creatief in de Corona-tijd: ga theaterlezen via Facetime, Skype, Zoom of Whatsapp.

Ook leuk:
Winactie theaterleesboeken:

Teken een jarige inktvis die van boeken houdt en doe mee
met de tekenwedstrijd!
Meer informatie is op de website van Leesletters te vinden.
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Tip 5:THUISBIEB APP
De app ThuisBieb is open! Dit is een gratis app met e-books voor jong en oud, of je nu
wel of geen lid bent van de Bibliotheek. Het is vergelijkbaar met de VakantieBieb in
de zomervakantie. Op het moment van dit schrijven is de Thuisbieb app alleen
beschikbaar in de Apple Store, het is nog even wachten op toestemming van de
Google playstore. Hier vind je meer informatie.
Heb je vragen over Ebooks of de luisterbieb? Dan is de hulplijn van de Bibliotheek te bereiken van
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur via: 06-22054062. Een
Whatsapp sturen kan ook!
Bekijk ook regelmatig onze Facebookpagina en de website van Bibliotheek Hoeksche Waard; er is
weer een leuke weekchallenge!
Veel leesplezier!

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