Nieuwsbrief lezen februari

Leestips – Doen in de voorjaarsvakantie- Liefdesbriefje - Luisterboek
Het goede leven van Hondje (de enige echte), Yvonne Jagtenberg
Twintig grappige verhalen over een vrolijk zwerfhondje dat geniet van alles wat op
zijn pad komt. Het boek bestaat uit vier delen rondom de elementen aarde, vuur,
water en lucht. Met mooie simpele tekeningen. Leuk om de dag mee te beginnen of
een verhaal voor het slapen gaan.
Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.

Enter de game zone (als je durft), Monique van Hest
Zelf gamen is leuk. Er álles over weten nog leuker!
Dit boek staat vol coole weetjes over gamen, leuke strips, grappige foto's en
boeiende infographics.
Hoe zag de eerste game eruit? En heb je altijd al zelf een game willen
maken? Sla dan snel dit boek open!
Voor alle kinderen die van gamen houden, biedt dit informatieboek vol
tekeningen en foto’s heel veel weetjes. Dit boek is een deel van de serie
Zoeklicht dyslexie info en is ook geschikt voor nieuwsgierige dyslectische lezers.
Voor kinderen vanaf 8 jaar die van gamen houden

Bo bouwt een boot: een spannend verhaal over een meisje, haar opa en een zelfgebouwde
boot, Astrid Poot
Bo is samen met haar papa en mama aan de rivier gaan wonen. Opa woont aan
de andere kant van de rivier. Nu kunnen ze hem vaak bezoeken om voor hem te
zorgen. Dan wordt de brug over de rivier gesloopt! Hoe moeten ze nu bij opa
komen? Bo bedenkt een geweldige oplossing: ze gaat een boot voor opa
bouwen.
Met veel leuke weetjes over dingen als schroeven, zagen, solderen, plakken en
ducttape.
Voor zowel jongens als meisjes die van knutselen en bouwen houden en veel fantasie hebben. Vanaf
ca. 10 jaar.

In de voorjaarsvakantie:
MaakLAB: ontwerp je eigen stickers met de vinylsnijder
Heb jij al eens met een vinylsnijder gewerkt? Vandaag ontwerp je een
eigen sticker op een coole tas én experimenteer je er op los met de
uitvinders kit de Makey Makey.
1 maart 2018, van 10:00 tot 12:00 of 13:00 tot 15:00| Stadsplein

Mad Science in je vakantie
IJzige avonturen, leven in de ruimte of chemische reacties; deze
voorjaarsvakantie staat de bieb in het teken van “Mad Science” kom
naar een van de bibliotheken en experimenteer met droog ijs,
zwaartekracht of moleculen.

Mad Science: Ijzige avonturen 26 februari 2018, van 11:15 tot 12:00 | Stadsplein
Mad Science: leven in de ruimte 27 februari 2018, van 10:00 tot 11:00 | Uithoorn
Mad Science: chemische reacties 28 februari 2018, van 11:00 tot 12:00 | Westwijk

Lekker luisteren naar een boek
Met de gratis LuisterBieb-app op je mobiel of tablet geniet je van luisterboeken,
waar en wanneer je maar wilt. Kinderen van alle leeftijden beleven volop plezier
aan deze app. De kleinsten kunnen luisteren naar Pluk van de Petteflet of Kikker
en jongeren luisteren bijvoorbeeld naar Gossip Girl en de spannende series van
De Grijze Jager en Broederband.

Gedicht
Heeft papier ook een binnenkant?
Ik schreef aan mijn liefje
Een omgekeerd briefje.
Zo’n briefje waarop aan de binnenkant stond
Hoe mooi en hoe lief en hoe leuk ik haar vond.
Haar ogen, haar oren, haar haren, haar kleren…
Een briefje om binnenstebuiten te keren
Zodra je het ziet.
Maar dat deed ze dus niet.
Ze pakte het aan, keek niet eens wat het was
en toen propte ze het in de zak van haar jas.
Daar zit het nog steeds, nu al meer dan een week.
Ik denk dat ik weet wat ze dacht toen ze keek:
een leeg vel papier.
Maar dat was het dus niet.
Dat ze dat nu niet snapt,
Dat ze dat nu niet ziet…
Uit de bundel "Was de aarde vroeger plat?" van Bette Westera

Veel leesplezier!
Met groet,
Maarten, Marjolein, Connie
Meer weten of vragen? educatie@debibliotheekamstelland.nl

