Nieuwsbrief lezen juli

Leestips – Vakantiebieb – Activiteiten – Gedicht
Leestips
Johannes de Parkiet, Mark Haayema & Medy Oberendorff
Gijs heeft een prachtig vogelverblijf gebouwd, van gaas en hout. De volière
heeft ruimte genoeg voor wel honderd vogels. Minstens. Maar zoveel heeft
hij er niet. Nog niet. Hij heeft er eentje. Johannes de parkiet. Johannes raakt
snel gewend aan zijn nieuwe verblijf. Maar dan komen er nieuwe vogels
"zijn' volière bewonen. Johannes vindt het allemaal maar niks! Zal hij hier
ook aan kunnen wennen of is een vriendschap met deze vreemde vogels
onmogelijk?
Grappig en mooi geïllustreerd prentenboek over het wennen aan nieuwe en
vreemde dingen voor kinderen vanaf ca. 5 jaar
Spekkie en Sproet zelf-lees-boek, Vivian den Hollander
Het dikke Spekkie en Sproet zelf-lees-boek bevat drie spannende verhalen over
de vriendjes Spekkie en Sproet: Een vreemde zaak, De man met de hoed, De
verdwenen spekkies. Spekkie, die eigenlijk Marloes heet, en haar vriendje
Sproet zijn niet alleen beste vrienden, ze zijn ook nog eens echte speurneuzen.
Het liefst onderzoeken ze de hele dag spannende zaken. Want zeg nou zelf…
wie wil er niet op avontuur?
Een grappig en spannend boek om lekker zelf te lezen tijdens de zomervakantie.
AVI E4. Vanaf ca. 7 jaar.
Van boswachter tot Youtuber, Arwen Kleyngeld
Weet jij al wat je later worden wilt? Dacht je misschien aan danser(es),
geheim agent of astronaut? Of misschien wel aan monnik, tornadojager of
Youtuber? In deze handleiding vertellen 25 (bekende en minder bekende)
mensen over hun spannende of bijzondere baan. Zij beschrijven telkens, na
een korte inleiding, wat er zo bijzonder is aan hun beroep en wat ze zoal
meemaken. Heel leuk en leerzaam!
Een handleiding over beroepen voor nieuwsgierige kinderen. Vanaf ca. 10
jaar.

Vakantiebieb
Zomervakantie! Tijd om lekker even uit te rusten en te ontspannen.. en tijd
voor een goed boek! Want in de zomervakantie kan het leesniveau van uw
kind achteruit gaan, de zogeheten “zomerdip”. Uw kind kan dan na de
zomervakantie niet verder waar het gebleven is met lezen en dat werkt
demotiverend. Een pauze van 6 weken is ook niet niks! Om die reden is
lezen in de zomervakantie heel belangrijk. Wist u dat u de app
Vakantiebieb gratis kunt downloaden van 1 juli t/m 31 augustus? Hiermee
kunt u gratis 60 e-books voor het hele gezin lezen. En natuurlijk kunt u ook langskomen in de
bibliotheek en samen met uw kind een paar leuke, grappige, spannende of zomerse boeken lenen.

Activiteiten in de zomer
Wat dacht je van een Mad Science Zomerkamp, een rondreizende
voorleesvoorstelling of een Minecraft zomerworkshop? Kijk voor
leuke activiteiten in de zomervakantie op onze website!
www.debibiotheekamstelland.nl

Kinderjury
Op 27 juni zijn de prijzen van de Nederlandse Kinderjury bekend gemaakt. De prijs van de
Nederlandse Kinderjury is de populairste kinderboekenprijs in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar en wordt
bepaald én uitgereikt door de kinderen zelf. Dit zijn de winnaars per categorie:

Gedicht
Smultuin
We eten buiten, in de schaduw
van de grote parasol.
De avond ruikt nog warm,
de tafel staat propvol
met slaatjes en tomaatjes
en glazen glimmend sap.

We genieten met z’n allen
van elke slok en hap,
maar ik smikkel het meest,
want buiten smaakt echt alles
ongelofelijk naar feest.

Uit de gedichtenbundel Ahoy! Gedichten over wilde dromen, klein geluk en groot gevoel,
Reine de Pelseneer

Veel leesplezier en een hele zonnige zomervakantie!
Met groet, Maarten, Marjolein, Connie en Annemieke
Meer weten of vragen? educatie@debibliotheekamstelland.nl

