Nieuwsbrief september 2017

Beste ouders,
4 tot en met 14 oktober is het Kinderboekenweek. Een week waarin landelijk het lezen en leesplezier
extra aandacht krijgt. Wij komen op school voorlezen uit lekker spannende boeken. Jullie kinderen
zullen er wel over vertellen. Lees je thuis ook voor tijdens de Kinderboekenweek én de rest van het
jaar?!
Heb je een vraag? Stuur gerust een mailtje! educatie@debibliotheekamstelland.nl

Leestips!
Raveleijn, De Bende van Witteveer, Paul van Loon
Er gaan geruchten over vreemde, wolfachtige wezens in de magische stad
Raveleijn. Een boevenbende! De leden dragen wolvenmaskers. Overal waar deze
bende geweest is, wordt een witte veer gevonden. Het volk spreekt over De
Bende van de Witte Veer. Die naam alleen al roept angst op bij de mensen. Ook in
de ‘echte’ wereld gebeuren vreemde dingen. Joost heeft koortsdromen.
Schaduwen glijden door zijn kamer. En op het schilderij van de Poort naar
Raveleijn gloeien ogen geel op… Wat is er aan de hand? Het ziet ernaar uit dat De
Vijf weer in actie moeten komen. Maar de Poort naar Raveleijn lijkt hermetisch
gesloten...
Voor kinderen vanaf ca. 9 jaar die van spannende boeken houden.
Lezen én rekenen met Nana van het roversbos; Welkom allemaal, Ann
Lootens & Emilie Timmermans
Binnenkort is er een grote show in het Roversbos. Aan de hoge uitkijktoren
hangt al een mooi spandoek: Welkom allemaal op de Toon-Maar-Wat-Je-KanShow! Maar eerst moet er nog heel wat gebeuren. Kan iedereen naar de show
komen? En hoeveel tafels en stoelen zijn er nodig? En de muzikanten, zijn die
er klaar voor? Samen met rovers Niek, Riek en Viek gaat Nana aan de slag!
Een vrolijk verhaal om samen of alleen te lezen, over vriendschap, talent én over de tafels van
vermenigvuldiging. Voor beginnende lezers en tellers vanaf 6 jaar.
De geheime kookclub, Laurel Remington
De verlegen Scarlett speelt vaak de hoofdrol in het populaire blog van haar moeder
en dat vindt ze verschrikkelijk!
Wanneer ze de verlaten keuken van de buurvrouw ontdekt en gaat koken en
bakken, doet ze er alles aan om dat geheim te houden. Dan sluiten meer mensen
aan en Scarletts zelfvertrouwen groeit. Zo ontstaat de Geheime Kookclub. Kunnen
ze de club geheim houden en zal Scarlett het geheime ingrediënt vinden voor
taarten, familie en vriendschappen?
Fijn boek voor meisjes vanaf ca. 11 jaar.

Kinderboekenweek Griezelen, gruwelijk eng!
Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de
Kinderboekenweek van woensdag 4 t/m zondag 15 oktober. De bibliotheek
organiseert verschillende spannende activiteiten. Wat dacht je van
luisteren en koken tijdens de workshop “grappige griezelverhalen en
blubberige baardhapjes”, meedoen aan een “Boekenbende” en het maken
van een eigen griezelboek met WriteReader!
Meer weten over de agenda van de bieb? Kijk hier en schrijf je in!

Mini Robot Playground
Opgelet: Robots in de bieb!
Tijdens de Robot Playground mag je zelf kiezen met welke robot je aan
de gang wilt gaan. Maak kennis met de Blue-bot, Dash, Ozobot, LEGO
WeDo 2.0 en nog veel meer robots.
Een mooie manier om spelenderwijs te ontdekken en te leren over
technologie, robotica en programmeren!
Eind september starten we met een RobotWise Kidsclub. Klik hier voor meer informatie over de
Kidsclub voor kinderen van 5-12 jaar.

Gedicht en lied (zing het gedicht mee met de cd!)
Lees voor mij een weergaloos verhaal
Over een piraat en zijn rivaal.
Of over een prinses,
Of een oude fles met binnenin een tovergeest,
Of van een griezelig stekelbeest.
Lees voor mij een fabel of gedicht.
Spookverhalen in het avondlicht,
Een sprookje of sonnet,
Voor ik slaap in bed, of als ik net ben opgestaan.
Want ik raak nooit voldaan.
Nooit voldaan.
Uit: Vreemde eenden, jazz voor kinderen, MrLuca

Sandra, Maarten en Connie
educatie@debibliotheekamstelland.nl
Veel leesplezier!

