Nieuwsbrief lezen januari
Leestips - Voorlezen met muziek – Kindervoorstelling – Kinderjury- Gedicht
Boet de beer, Kaisa Happonen & Anne Vasko
Alle beren in het bos houden een winterslaap.
Allemaal…..behalve Boet. Wat hij ook probeert, het lukt hem niet om in slaap te
vallen.
Het verhaal komt nog verder tot leven met de app bij dit boek. In het winterse
bos van Boet speel je de leukste spelletjes.
De app bij dit boek kun je gratis downloaden.
Kapitein Onderbroek en de ongelooflijke kantinejuffrouwen, Dav Pilkey
In dit derde deel van de serie over Kapitein Onderbroek spelen Sjors en Harold
weer de hoofdrol. Ze hebben bijna iedereen op school in de maling genomen.
Maar wanneer ze het te bont maken, vervangt schoolhoofd Krupp de
kantinejuffrouwen door wel heel vreemde types. De nieuwe kantinejuffrouwen
lijken wel buitenaardse wezen. Zal Kapitein Onderbroek Sjors en Harold komen
redden? Of lusten de marsmeiden hen rauw?

Voor kinderen die houden van kleurrijke aliens.
Heel heel heel vies boek, Edward van de Vendel
Dit is echt een vies boek.
Een heel erg vies boek.
Het gaat namelijk over snot en over slijm.
En over nog veel meer vieze dingen.
Hondjes die van alles opeten bijvoorbeeld en over spugende katjes.
De teksten zijn kort en krachtig geschreven en er staan ook vieze stripjes in.
Grappig boek voor beginnende lezers.
Kindervoorstelling: Sttt… de tijger slaapt
27 januari 2018, van 10.15 tot 11:00 in de bieb Stadsplein
Ssst…de tijger slaapt en de dieren willen haar niet wakker maken. Maar ze ligt wel vreselijk in de weg.
Gelukkig heeft Kikker een idee: met een ballon zweven ze over de tijger heen. Blaas je mee, zodat
alle dieren veilig aan de overkant komen?
Ton Meijer speelt op interactieve wijze het verhaal van de slapende tijger. Er is
klassieke muziek en natuurlijk mogen kinderen op het toneel meespelen. Ook voor
ouders is de voorstelling vermakelijk! Meer weten? Klik hier

Amstellandse Kinderjury
Woensdag 24 januari, woensdag 7 maart, woensdag 18 april in de bieb Westwijk
9-plussers opgelet! Lees jij B-boeken en heb je daar een mening over?
Jouw stem telt dus grijp je kans en sluit je aan bij de Amstellandse
Kinderjury!
Wij hebben de leukste boeken voor jou uitgezocht! Jouw jurygroepje
komt drie keer bij elkaar. Tijdens die bijeenkomsten gaan we speeddaten, krijg je tips hoe je een boek het beste kunt beoordelen en
praten we samen over de verhalen.
Voor meer informatie klik hier
Voorlezen met muziek

31 januari 2018, van 15:30 tot 16:30 in de bieb Uithoorn
Kom samen met je (klein)kind luisteren naar het verhaal van De
Kusjeskrokodil en zing en dans mee met de muziek! Na het voorlezen
mag je blijven knutselen.
Het verhaal gaat over Tim. Tim kan niet slapen.
Hij hoort allerlei vreemde geluiden. Het blijken
dieren die in zijn slaapkamer verstopt zitten: het verhaaltjesvarken,
de toedektijger en de knuffelbuffel. Deze bijzondere dieren helpen
Tim om in slaap te vallen.
Gedicht
Begin januari, in Oostenrijk
Schieten ze van de schans.
Hansi & Petri & Matti & Olli.
O, wat zweven ze mooi in balans
En o, wat stoot de wind dit jaar,
Het is meeslepend weer.
Hansi & Petri & Matti & Olli
Komen in Zwitserland neer.
Dat haalt natuurlijk elk journaal.
Een regelrecht record.
Maar Hansi & Petri & Matti & Olli
vliegen vrolijk door.
……….. dit gedicht verder lezen? Lees dan Ik juich voorjou, Edward van de Vendel
Meer weten of vragen? educatie@debibliotheekamstelland.nl

Veel leesplezier!
Groet,
Connie

