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De scholen zijn al geruime tijd gesloten. Omdat het
belangrijk is dat kinderen blijven lezen, ontvang je
in deze nieuwsbrief handige en leuke leestips van
onze leesconsulenten.

Van voorleesverhalen door kinderboekenschrijvers
tot spannende podcasts en luisterverhalen.
Voor elke leeftijd zijn er verschillende lees- en
luisteractiviteiten. Haal het leesplezier in huis!

Nationale
Voorleesdagen
Van 20 t/m 30 januari 2021 zijn De Nationale
Voorleesdagen. Het boek ‘Coco kan het!’,
geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen
is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2021.
Rondom dit thema zijn er leuke online knutsel-,
zing-, dans- en leesactiviteiten voor kinderen
van 1,5 tot en met 6 jaar en hun ouders.
dbieb.nl/voorleesdagen

Karaoke-lezen
met Yoleo
Yoleo biedt ruim 80 boeken van AVI-start tot AVI-plus.
De tekst wordt getoond én voorgelezen. Een soort
karaoke dus. Dit maakt het lezen makkelijker. Daarbij
kun je leespunten verdienen die je kunt gebruiken
om een virtuele kamer in te richten. Met een dbiebabonnement kun je Yoleo gratis gebruiken. Heb je
geen dbieb-abonnement? Ook dan zijn er een aantal
boeken die je zonder abonnement kunt lezen!
www.yoleo.nl

Voorleesfilmpjes &
digitale prentenboeken
Voorleesfilmpjes prikkelen de zintuigen en nemen je mee
in een bijzonder verhaal. Voor leerlingen in de onderbouw
zijn er verschillende (gratis) websites met de mooiste
voorleesfilmpjes en digitale prentenboeken. Je vindt
ze in de online jeugdbibliotheek.
Voorleesfilmpjes | Jeugdbibliotheek 0-6 jaar

Kinderboekenschrijvers lezen voor
Even geen zin om zelf te lezen? Laat je voorlezen!
Kies je lievelingsschrijver en ga lekker luisteren
naar een mooi voorleesverhaal!
Meester Jaap - Jacques Vriens
Hans Kuyper leest voor
Dolfje Weerwolfje - Paul van Loon
Ton Meijer leest de verhalen over Rintje van Sieb Posthuma

LuisterBieb
In de LuisterBieb vind je de mooiste
luisterboeken voor alle leeftijden.
Download de LuisterBieb-app en log
in met je dbieb-abonnement. Ben je
nog geen lid? Ga naar dbieb.nl en
schrijf je in voor het jeugdabonnement.
Je kunt direct gebruik maken van
je abonnement.

Podcasts!
De Waanzinnige Podcast
In De Waanzinnige Podcast vertellen kinderen in 7 minuten over
hun lievelingsboek en lezen een stukje voor. Na het luisteren ben je
zo meegesleept in het verhaal, dat je het boek meteen wilt lezen!
Lees het boek via de dbieb, de online bibliotheek of de LuisterBieb!
www.dewaanzinnigepodcast.nl

Leesbeesten
& Luistervinken
De kinderpodcasts van Leesbeesten & Luistervinken zijn speciaal
voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. In deze serie podcasts staat
het gesprek tussen kinderen en kinderboekenschrijvers centraal.
De jonge presentatoren vragen de schrijvers het hemd van het
lijf. Speciaal voor thuis zijn er opdrachten gemaakt behorend
bij de podcasts.
Leesbeesten & Luistervinken

Kinderpodcasts
Duik even helemaal weg in een luisterboek, verhaal, of gesprek.
Alsof je er echt bij bent. Op de site van Kinderpodcasts vind je een
uitgebreid aanbod van podcasts, voor kinderen van 3 t/m 14 jaar.
Van mooie en spannende verhalen tot informatieve podcasts,
en alles er tussenin.
Kinderpodcasts.nl

De Schoolschrijver
Aan de slag met
de Schoolschrijver
Ga op een creatieve manier betekenisvol aan de slag met
lezen en schrijven! Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 biedt de
Schoolschrijver uitdagende lees- en schrijfopdrachten om thuis
te doen. Hierin kunnen ze al hun fantasie in kwijt. De opdrachten
zijn zelfstandig uit te voeren, en goed voor 10 tot 15 minuten
schrijf- en/of leesplezier per dag (of naar wens nog iets meer!).
De Schoolschrijver

Huisarrest,
de online
verhalenserie
over kinderen
in quarantaine
Laat je elke dag tien minuten voorlezen door
bekende kinderboekenschrijvers! Huisarrest
is een tiendelige online verhalenserie over
kinderen die in quarantaine moeten vanwege
een virus. Geschreven, thuis gefilmd en
voorgelezen door tien Schoolschrijvers.
Huisarrest - De Schoolschrijver

Leen boeken
bij dbieb
Onze vestigingen zijn gesloten. Gelukkig kun je nog steeds
boeken lenen! Reserveer je boeken via mijn dbieb. Zodra ze
klaarliggen krijg je een afhaalbericht en kun je ze afhalen bij het
afhaalloket in onze vestigingen. Hier kun je ze ook weer inleveren.
Weet je niet welke boeken je wilt lenen? Kies voor een verrassingspakket! Wij zoeken 5 boeken voor je uit... laat je verrassen!
dbieb.nl

blijf leren
blijf ontdekken

