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Thuis lezen, luisteren  
en meer, de Bibliotheek helpt!
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Nu alle scholen gesloten zijn en de beschikbaarheid 
van boeken voor het vrij lezen niet meer 
vanzelfsprekend is, geven we u graag tips om uw kind 
door te laten gaan met lezen. Juist voor kinderen is 
dat belangrijk. Drie weken niet lezen, betekent dat 
het leesniveau achteruit gaat. We helpen u graag dat 
te voorkomen. In deze nieuwsbrief vindt u daarvoor 
verschillende tips. Veel succes met het thuisonderwijs 
en plezier bij het samen lezen!

DIGITAAL LEZEN
Gelukkig kunnen kinderen (en volwassen) digitaal lezen 
via de online Bibliotheek. Voor het lezen van één van de 
28.000 e-books op tablet of smartphone download u de 
gratis e-booksapp van de Bibliotheek. Als u een e-book 
wilt lezen in de app, start u op www.onlinebibliotheek.nl. 
Daar léént u een e-book. Open vervolgens de app op uw 
tablet of smartphone. Daar léést u het e-book. Om hiervan 
gebruik te maken hebben kinderen of hun ouders een 
abonnement nodig bij de Bibliotheek.

LUISTERBIEB-APP
Of probeer eens een luisterboek: download de  
LuisterBieb-app met ruim 3.700 luisterboeken voor alle 
leeftijden (ook voor peuters en kleuters). We hebben 
tijdelijk een extra reeks mooie luisterboeken aan de app 
toegevoegd. Voor iedereen, dus ook als u geen lid bent 
van de Bibliotheek. Met een luisterboek zijn de kinderen 
heerlijk geboeid en toch los van hun schermpjes.

VOORLEESFILMPJES
Voor de allerjongsten (tot 6 jaar) zijn er naast 
luisterboeken ook leuke voorlees- en boekenfilmpjes. 
Te bekijken via https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/
voorleesfilmpjes.html.

JEUGDBIBLIOTHEEK.NL
Nog meer leuke tips voor kinderen staan op  
www.jeugdbibliotheek.nl: inspiratie voor leuke boeken 
en allerlei informatie voor spreekbeurten en werkstukken. 
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YOLEO
Hoe krijgt u kinderen die niet van lezen houden met hun 
neus in de boeken? Door lezen leuk te maken! Met Yoleo 
verdienen kinderen tijdens het lezen leespunten. Hiermee 
kunnen ze hun virtuele kamer inrichten. Doordat de tekst 
op www.yoleo.nl tegelijk wordt getoond én voorgelezen is 
het makkelijk, een soort karaoke. Om gebruik te kunnen 
maken van Yoleo hebben kinderen of hun ouders een 
abonnement nodig bij de Bibliotheek.

KINDEREN GRATIS LID
Ouders van kinderen die nog niet lid zijn van de 
Bibliotheek kunnen bellen naar 088 - 1656 123 of mailen 
naar info@bnfrl.nl om hun kinderen lid te maken 
van Bibliotheken Noord Fryslân. Tot 18 jaar is het 
lidmaatschap gratis én boetevrij.

JUNIOR EINSTEIN
Op www.junioreinstein.nl kunnen kinderen schoolvakken 
oefenen. Er staan honderdduizenden opgaven op voor 
kinderen van groep 2 tot en met 8. Met heel veel uitleg met 
video’s en artikelen. Zo kunnen kinderen serieus oefenen 
op hun eigen niveau en hun kennis en vaardigheden 
vergroten. Junior Einstein maakt kinderen wijs.

DATA DETOX GAME
Nu de kinderen thuis zijn en veel online zijn, is dit een 
ideaal moment voor de Data Detox Game en de quiz veilig 
internetten. Via https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/
mediawijsheid.html leren ze alles over digitale privacy. 
Een game over slim omgaan met cookies en nadenken 
over wachtwoorden.

LEESSPELLETJES!
Zes tips voor kinderen voor extra veel leesplezier: 

- Lees een hoofdstuk en maak er een tekening van. 
Of maak er een leuke foto bij en stuur deze naar 
je juf of meester.

- Ga met je moeder, vader, opa, oma, broertje of zusje 
eens ‘gek’ voorlezen: ieder leest 1 alinea voor en legt alle 
klemtonen verkeerd. Of lees de tekst zo saai mogelijk.

- Hoe vaak staat het woordje ‘en’ op blz 5? Of in de eerste 
3 alinea’s? Maak er een wedstrijdje van, wie kan het 
snelst lezen en tellen?

- Voorspel eens waar een boek over zou kunnen gaan: 
pak een boek en kijk naar de voorkant. Wat denk je 
zelf en wat denkt iemand anders? Lees daarna de 
achterkant. Klopt het?

- Pak een boek, leg het op je hoofd en ga lopen 
alsof je de koningin bent. 

- Of bedenk zelf je eigen leesspel!

Komt u er thuis toch niet helemaal uit, dan kunt 
u natuurlijk altijd contact opnemen met de juf 
of de meester. Ook de lees- en mediaconsulenten 
van Bibliotheken Noord Fryslân staan voor u klaar. 
U kunt hen mailen via educatie@bnfrl.nl. Succes!

http://www.yoleo.nl
mailto:info%40bnfrl.nl?subject=
http://www.junioreinstein.nl
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/mediawijsheid.html
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/mediawijsheid.html
mailto:educatie%40bnfrl.nl?subject=

