Nieuwsbrief lezen oktober
Leestips – Voorlezen – Makkelijk Lezen Plein - Gedicht
De vlucht van Omid, Lysette van Geel
De Iraanse Omid moet op zijn tiende naar Nederland vluchten. Hij heeft een
leverziekte die in zijn geboorteland niet goed behandeld kan worden. Hij laat zijn
vrienden, konijn en vader achter. Met goede moed gaat Omid het avontuur aan.
Toch blijkt het al snel een gevaarlijke reis te worden. Tijdens de vlucht mag hij niet
praten en wordt hij in een volle vrachtwagen vervoerd. Zal het hem lukken in
Nederland aan te komen?
Voor kinderen vanaf ca. 9 jaar die van spannende boeken houden.
Kolletje en Dirk Gruwelijk eng!, Pieter Feller & Natascha Stenvert
Kolletje logeert samen met haar vriendje Dirk bij haar tante in het bos. Het is
herfst en tante heeft een speurtocht voor Kolletje en Dirk uitgezet. Dirk vindt
de speurtocht spannend. Zouden ze beren en wolven tegenkomen? En wat
doet die pompoen met een brandend kaarsje bij het huis van tante?
Met haar rood-witte toverzokken gaat Kolletje samen met Dirk alle spannende
avonturen aan.
Om voor - of zelf te lezen vanaf ca 4 jaar.
Krokodil of Alligator: het grote boek van kleine verschillen, Emma Strack en Guillaume Plantevin
Een haas is geen konijn, boter is geen margarine. Een bacterie is geen virus en
Holland is toch echt iets anders dan Nederland. Dit boek laat op een grappige
manier de verschillen zien tussen twee begrippen die je makkelijk door elkaar
kan halen.
De ene keer wordt je vermoeden bevestigd de andere keer word je verrast
door het verschil.
Een boek vol leuke feitjes, illustraties en ezelsbruggetjes.

Voor iedereen vanaf ca 10 jaar.
Voorlezen
Voorlezen kan natuurlijk gezellig en ook leerzaam zijn. Voorlezen helpt
kinderen beter te concentreren en te luisteren en zorgt het voor een grotere
woordenschat.
In de bibliotheek wordt elke woensdag om 15.30 uur voorgelezen voor
kinderen van 2 tot 6 jaar. Op woensdag 4 en 11 oktober zijn er
voorleesspecials in de bibliotheek. Na het voorlezen mogen de kinderen
blijven om te knutselen. Iedereen mag gratis meedoen!
En…neem na afloop een stapel boeken mee naar huis om thuis (voor) te
lezen.
Meer weten? http://www.debibliotheekamstelland.nl/index.php/voorlezen

Makkelijk Lezen Plein
Wat is het toch fijn als je kind lezen leuk vindt! Lekker knus op de bank
met een goed boek. Maar als je kind lezen niet leuk of makkelijk vindt…. ,
wat dan?
De bieb kan helpen de juiste boeken te vinden voor
jouw kind!
Zoek bijvoorbeeld eens in het Makkelijk Lezen Plein
(MLP). In het MLP zijn spannende, leuke en
makkelijk lezen boeken samengebracht. Ze staan
met de kaft naar voren en per thema in een bak of
plank. Kan je kind het toch niet goed vinden? Vraag dan om hulp. Samen
met de bieb gaat het vast lukken!
Meer weten? Ga naar de site van het makkelijk lezen plein:
http://www.makkelijklezenplein.nl/
Monsterlijk gedicht
De dag was nog maar net begonnen
toen ik een brief kreeg.
Ik had een prijs gewonnen!
De dierentuin is één dag van jou!
Alleen vandaag, dus kom maar gauw.
Dit rook naar een spannend avontuur,
Dus sprong ik direct achter het stuur.
Ik sjeesde door het bos en over het duin…
… en zag een heel vreemde dierentuin!
Lees verder in Verboden toegang: Monstertuin!, Amy Sparks, Sara Ogilvie
Meer weten of vragen? educatie@debibliotheekamstelland.nl
Hartelijke groet,
Connie

