Biebnieuws: Zomerlezen
Het is bijna zomervakantie. Heerlijk!
Het is voor kinderen belangrijk om ook in de zomervakantie te blijven lezen. Zo worden ze steeds
beter in lezen.
Hoe doe ik dat met lezen in de zomer?
Alles wat je kind leuk vindt, kun je samen lezen. Liefst elke dag een kwartier.
Natuurlijk kun je gewoon boeken lezen. Deze zomer kun je alles in de bieb zelfs 6 weken lenen!
Maar denk ook eens aan:
• de folder van een dierentuin of pretpark waar je naar toe gaat.
• vakantieboeken
• strips en tijdschriften
Meer tips over het zomerlezen vind je hier.
Maak er een spel van!
Dit jaar is er voor het eerst het zomer-doe-boek van de bieb! Daarin staan veel spelletjes:
o Prentenboeken-speurtocht
Loop de route langs alle prentenboeken en letters en maak zo een woord. Laat je kaart zien
in de bieb, daar staat een schatkist klaar.
o

Kinderzwerfboek-fietsroute
Spring op de fiets, haal de route op bij de bieb en gaan! Je volgt de
fietsroute en komt zo langs Kinderzwerfboek-stations in en rond
Kampen. Neem op elke plek een sticker mee. Als je de stickers laat zien
in de bieb krijg je een kado. En er is ook nog een hoofdprijs…

o

Vakantie-lezen.nl
Maak met je gezin een team, en reis online naar 6 landen. Maak de
opdrachten, schrijf het woord op en haal de stickers in de bibliotheek.
Heb je alle stickers verzameld? Maak een foto met de volle landkaart,
stuur deze in en maak kans op een prijs.

Boek ’n Trip
Beleef de mooiste reizen op je telefoon of tablet. In de zomer kun je gratis (luister-)boeken
downloaden in de online bibliotheek. Ben je géén lid, dan kan je 10 e-books en 10
luisterboeken lenen. Ben je lid? Informatie over de app vind je hier, uitleg over inloggen hier.
Alle spelletjes vind je in ons zomer-doe-boek en op onze website!
Je haalt het gratis zomer-doe-boek in de bieb in Kampen en IJsselmuiden.
Veel zomerleesplezier!

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Bibliotheek op school in Kampen.
Volg ons op Facebook. Op Instagram vind je boekentips van onze leesconsulenten.
Weten wat er in de Bibliotheek Kampen gebeurt? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

