Blijven lezen!
Nu scholen en bibliotheken gesloten zijn wordt het een uitdaging om kinderen voldoende te laten lezen. Gelukkig
zijn er steeds meer online initiatieven die lezen toch mogelijk maken.
En ook op het gebied van digitale vaardigheden zijn er leuke gratis programma’s, die bijdrage aan de ontwikkeling
van digitale vaardigheden.
Wij zetten er alvast een aantal voor u op een rijtje:

Luisterboeken en ebooks
Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek en kunnen zo altijd gebruik maken van
luisterboeken en ebooks via de online Bibliotheek.
Voor luisterboeken download je de gratis app voor tablet of smartphone.
E-books lees je op je telefoon, tablet, e-reader, pc of laptop.

De Voorleeshoek
De Voorleeshoek is tijdelijk gratis beschikbaar i.v.m. het coronavirus.
Ga naar www.devoorleeshoek.nl/scholendicht voor je gratis abonnement:
• Wekelijks nieuwe voorleesverhalen
• Combinatie met prenten en muziek
• Voor kinderen van 0-10 jaar
• Toegang tot alle voorleesfilmpjes

Gratis leesgame Yoleo
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te maken! Met Yoleo
verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten. Lezen met Yoleo is ook makkelijk.
Doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen. Een soort karaoke dus. Duizenden kinderen maken al met veel
plezier gebruik van Yoleo!

Bescherm jezelf en anderen tegen online gevaar
Gezocht: Cyber Agents (8-12 jaar)
Heb jij het in je om jezelf en anderen te beschermen en wil je alles leren over hackers en veilig internetten? Dan zijn
wij op zoek naar jou! HackShield maakt van kinderen Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen
tegen online gevaar. Speel online of download de app!

Digi-doeners voor leerlingen: Zelfstandig & thuis
Speciaal voor de komende weken is er Digi-doener lesmateriaal gemaakt wat een leerling zelfstandig kan doen,
zonder instructie van een leerkracht.
Via de website kun je de Digi-doener thuisopdrachten downloaden. Voor de onderbouw en de middenbouw doe je
deze samen met jouw kind. Voor de bovenbouw kan jouw kind de opdracht zelf thuis uitvoeren. Iedere dag om 10
uur is er een nieuwe thuisopdracht voor de bovenbouw!

Maatregelen rond het Coronavirus
Alle vestigingen van KopGroep Bibliotheken zijn tot 6 april gesloten om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. De sluiting heeft uiteraard gevolgen voor het inleveren van materialen, reserveringen en de activiteiten
in onze bibliotheken:
•
•
•
•
•
•

Inleveren is tijdelijk niet mogelijk
De uitleentermijn van materialen wordt voor iedereen automatisch verlengd met 6 weken
Je reserveringen kun je op dit moment niet ophalen, maar ze blijven voor je klaar staan
Je kunt de geleende materialen in huis houden, uiteraard rekenen we geen boetegeld
Herinneringen over in te leveren materialen kun je negeren
Alle activiteiten zijn ten minste tot 6 april uitgesteld

•
•

Als je lid bent van de bibliotheek kun je e-books en luisterboeken blijven lenen via de online Bibliotheek
Lid worden kan gewoon digitaal, we sturen je pasje op; voor kinderen van 0-18 jaar is een lidmaatschap
altijd gratis!

