Nieuwsbrief lezen juni

Leestips – Voorlezen – Activiteiten – Gedicht
Leestips
Eiland, Mark Janssen
Een vader, een dochter en hun hond lijden schipbreuk en spoelen aan op een
klein eiland. Wat zij niet weten, is dat dat eiland niet is wat het lijkt. Eiland
beschermt de drie tegen wind en kou, tegen golven en gevaar, en voert hen
door een prachtige wereld. Terwijl de seizoenen veranderen doen ze allerlei
prachtige nieuwe ontdekkingen. Tot ze worden gered. En dan blijkt dat Eiland
niet onopgemerkt is gebleven...
Fantasierijk en sprookjesachtig prentenboek voor kinderen vanaf ca. 4 jaar
Tim en Taco vinden een schelpenschat, Lieke van Duin
Het derde boek in de serie over Tim en Taco. Tim en Taco kamperen op
Terschelling en besluiten mee te doen aan de wedstrijd “Maak je eigen
schelpenmuseum”. Op de vloedlijn vinden ze een grote plastic zak. Hij zit vol
schelpen, hele mooie en bijzondere. Hoe zouden die op strand terecht zijn
gekomen? Van wie zouden die zijn geweest? Een paar mannen hebben wel érg
veel belangstelling voor hun schelpenschat..
Een spannend detectiveachtig verhaal met leuke weetjes over schelpen
verzamelen. Vanaf ca. 8 jaar.
De muizen, Lenneke Westera
Op een middag zijn ze er ineens: de muizen. Fien ontdekt er wel tachtig achter
de vuilnisbak. Dat is op zich al merkwaardig, maar het wordt nog vreemder als ze
's avonds tegen Fien beginnen te praten... Veel zeggen de muizen niet, alleen de
woorden 'San Francisco' en 'Peru'. Dat is het begin van een bijzondere reis,
helemaal naar Amerika. Een reis waarbij de muizen blijven opduiken.
Ze lijken Fien aanwijzingen te geven, en als ze die volgt komt ze met haar
meester, die verdacht veel op een indiaan lijkt, zelfs diep in de jungle terecht.
Avontuur en fantasie gecombineerd met een flinke dosis humor. Vanaf ca. 9 jaar.

Voorlezen
Wist u dat dagelijks een kwartiertje voorlezen ervoor zorgt dat uw kind zo’n 1000 nieuwe woorden
per jaar leert? En dat u vooral niet moet stoppen met voorlezen als uw kind eenmaal zelf kan lezen of
in de bovenbouw zit? Voorlezen is hartstikke leuk, maar het is tegelijkertijd een uitstekende manier
om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen uit
gezinnen waarin veel wordt voorgelezen, taalvaardiger zijn dan kinderen die thuis niet of
nauwelijks zijn voorgelezen. Ze hebben bijvoorbeeld een grotere woordenschat en
scoren beter op tests voor begrijpend lezen. Daarnaast zorgt een voorleesmoment voor
plezier, interactie en ontspanning. Een zeer goed besteed dagelijks kwartiertje dus!

Activiteiten
Workshop Vloggen
Leer de fijne kneepjes van het vak en ga samen met een expert
op het gebied van YouTube en video aan de slag met filmen en
editen voor je eigen vlog! Vandaag ga je samen met een zeer
ervaren vlogger aan de slag met een iPad waarmee je leert
filmen, editen en krijg je uitleg hoe je jouw vlog succesvol onder
de aandacht brengt. Niet alleen leuk, maar ook leerzaam!
23 juni 2018 | van 12:00 tot 14:00 | Stadsplein | 12 t/m 16 jaar
Gezocht: Kinderpanel
Kinderboekenuitgeverij WPG Kindermedia is op zoek naar een
kinderpanel voor het schooljaar 2018-2019. WPG Kindermedia maakt
kinderboeken, films en spellen en ze zijn heel benieuwd wat kinderen
tussen de 7 en 12 jaar van hun boeken en andere producten vinden.
Vind je het leuk om:
– Gloednieuwe boeken als eerste te lezen en ons te vertellen wat je hier van vindt?
– Mee te denken over nieuwe producten en diensten voor kinderen
– Mee te doen aan ‘doelgroeponderzoeken’, bijvoorbeeld over mediagebruik of vrijetijdsbesteding
Dan kan je je in overleg met je ouders aanmelden voor het kinderpanel via onderstaande link:
https://www.kinderboekennieuws.nl/kinderpanel

Gedicht
Boodschap
‘Het is een boodschap uit de hemel’
dat zegt mama, en dan
giechelt ze maar wat.
Papa zegt: ‘Nee, een medaille
die moet drogen. Want hij is
een beetje nat.’
‘Het is eigenlijk een wonder,’
zeggen ze, ‘echt heel bijzonder’.

Maar intussen zit ik onder.
Het was raak,
hier,
op mijn kop.
En er valt dus niks te lachen.
Het was een duif
en het was
plop.

Uit de gedichtenbundel De groeten van Superguppie, Edward van de Vendel

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

