
Leestips voor thuis! 
nieuwsbrief 5 
De laatste week voor de meivakantie! Ook deze week hebben we weer leuke tips verzameld op het 
gebied van lezen. Voorkom een leesdip en maak gebruik van de tips om thuis te blijven lezen. 

Tip 1: FACEBOOKPAGINA/YOUTUBE BIBLIOTHEEK HOEKSCHE WAARD 

Op de Facebookpagina en het YouTube kanaal van Bibliotheek Hoeksche Waard worden zeer 
regelmatig nieuwtjes en leestips gegeven. Kijk hier ook regelmatig naar, er staan leuke ideeën voor 
thuis op! Bijvoorbeeld dit filmpje van een boekpromotie. 

Tip 2: MAAK JOUW EIGEN 3D SLEUTELHANGER! 

Maak jouw eigen 3D sleutelhanger; wij printen dit voor je uit met onze 
eigen 3D printer en sturen het naar je op. 
Ga na een online tutorial zelf aan de slag en ontwerp een 
sleutelhanger in 3D. Weet je niet hoe dat moet volg dan een online 
tutorial. 

Ook dit is op ons YouTube kanaal te vinden:  
- Hoe maak je een account en hoe werkt TinkerCad: klik hier. 
- Hoe maak je een sleutelhanger: klik hier.   

Mail jouw eigen ontwerp naar Eca-j@debhw.nl en zet in je mail je naam, leeftijd en adres dan 
kunnen wij jouw uitgeprinte exemplaar terug sturen.  
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https://youtu.be/YuqMEvIE1ZA
https://youtu.be/q9mm-KxEUlw
https://youtu.be/xNMvImBH294
mailto:Eca-j@debhw.nl


Tip 3: BIEBLAB, YOUTUBE KANAAL VOOR KINDEREN 

Dagelijks plaatst Bibliotheek Groningen een video in BiebLab; het zijn 
leuke huis-tuin-en-keuken-opdrachten. Bijvoorbeeld: Maak je eigen 
voetbalspel, een happertje maken, maak je eigen stop-motion.  

Ga naar YouTube; zoek op BiebLab. Of klik hier.  

Tip 4: GRATIS E-BOOK VOOR KINDEREN MET UITLEG OVER HET CORONA-VIRUS 

Uitgeverij Gottmer en Nosy Crow publiceren een gratis e-book voor kinderen tussen de 5 en 10 jaar 
met heldere en toegankelijke uitleg over het coronavirus (COVID-19). Het e-book is voor iedereen 
gratis te downloaden. 

 
Download gratis e-book Coronavirus - Wat kinderen moeten weten 

 
Wat is het coronavirus, en waarom heeft iedereen het erover? Dit toegankelijke en relevante e-book, 
dat is voorzien van de illustraties van Axel Scheffler, beantwoordt deze en nog veel meer vragen. 
Het biedt kinderen tussen de vijf en tien jaar én hun ouders of verzorgers heldere uitleg over het 
coronavirus en de gevolgen ervan, zowel op het gebied van gezondheid als in het dagelijks leven. 

Tip 5: DONALD DUCK DUIKT IN DE DIGITALE WERELD  

Het ministerie van Binnenlands Zaken ontwikkelde ’Donald Duck duikt in de 
digitale wereld’ samen met de redactie van Donald Duck weekblad. Ook Duckstad 

wordt steeds meer gedigitaliseerd. En Donald Duck, zijn neefjes en al hun 
vrienden krijgen te maken met kunstmatige intelligentie, verzameling van hun 
data, zelfrijdende auto’s, apps en zelfs robots.  

Lees hier de speciale Donald Duck digitaal. 
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https://www.youtube.com/channel/UChV9qUey4yfYuzBP1ApzOUA
http://www.gottmer.nl/downloads/Coronavirus_Wat%2520kinderen%2520moeten%2520weten.pdf
https://www.gottmer.nl/downloads/Coronavirus_Watkinderenmoetenweten_GottmerNosyCrow_spreads.pdf
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=tkmst&d=donaldduckduiktindedigitalewereld


Tip 6: THUISBIEB IS OPEN 

Vorige week hadden we al gemeld dat de app ThuisBieb in de Appstore te vinden is. 
Sinds een paar dagen is deze app ook in de Play Store van Android te vinden. In de 
ThuisBieb zitten 100 e-books, beschikbaar voor iedereen. Deze app is een cadeautje 
van de bibliotheek aan leden en niet-leden en bevat mooie titels voor volwassenen 

en jeugd.  

Veel leesplezier! 

Geniet van de meivakantie. 

Met vriendelijke groeten,  

Afdeling Educatie, Collectie en Activiteiten 
Bibliotheek Hoeksche Waard 
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