
Biebnieuws 6: Kinderjury 2022 
 

De Nederlandse Kinderjury 

De Nederlandse Kinderjury kiest elk jaar het leukste kinderboek. In 2022 kiezen 

we het leukste boek uit 2021. De jury bestaat uit alle kinderen tussen de 6 en 12 

jaar die mee willen doen! 

 

Lees mee 

De leesweken zijn begonnen: lees tussen 9 februari en 10 april zoveel mogelijk 

boeken uit 2021. Leesboeken, informatieve boeken, gedichtenboeken, eerste 

leesboekjes, prentenboeken, ze doen allemaal mee.  

 

De boekentips van de Kinderjury 

➢ De 50 leukste boeken van 2021 vind je hier.  

25 tips voor 6-9 jaar:    25 tips voor 10-12 jaar: 

     
 

➢ Handig: Je kunt het eerste hoofdstuk van deze boeken online lezen. 

➢ En: Je ziet direct of het boek als luisterboek beschikbaar is in de online bibliotheek. Geen zin 

in voorlezen? Luister samen met je kind een luisterboek. Dat is ontspannen voor twee! 

 

Onze tips 

➢ We hebben alvast wat mooie boeken uit 2021 voor je verzameld. Je vindt ze op de tribune op 

de 2de verdieping in de bieb Kampen. 

➢ Vind je het lastig om je kind te helpen bij het uitkiezen van een boek of bij het lezen thuis? 

Vraag Dokter Leesplezier. Zij is op woensdagmiddag in de bieb Kampen op de 2de verdieping. 

 

Stemweek 

De stemperiode is één week: van 11 t/m 17 april. Stemmen 

kan in de bieb of via de website van de Kinderjury.  

 

 

 

 

Last minute tip: activiteit in bieb 

Is jouw kind hoogbegaafd? Kom naar de lezing en/of het inloopspreekuur!  

Lezing: woensdag 9 maart 19.30 uur, Bibliotheek Kampen.  

Inloopspreekuur: zaterdag 12 maart tussen 10.00 en 12.00 uur. Voor meer info, zie onze site 

 

Volg de bibliotheek Kampen op Facebook of Instagram voor nieuws en tips. 

Of meld je aan voor onze nieuwsbrief. 

Kom ook eens langs bij Dokter Leesplezier, voor al je vragen over boeken en lezen.  

Elke woensdagmiddag van 14 tot 16 uur op de tweede verdieping van de Bibliotheek. 

http://www.kinderjury.nl/home
https://www.hebban.nl/kinderjury/kinderjury-tiplijsten-2022
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/hoe-werkt-het.html
https://www.bibliotheekkampen.nl/taalhulp/dokter-leesplezier
http://www.kinderjury.nl/boeken
https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/1433-lezing-hoogbegaafd-2
https://www.facebook.com/BibliotheekKampen/
https://www.instagram.com/bibliotheekkampen/
https://www.bibliotheekkampen.nl/service/nieuwsbrief
https://www.bibliotheekkampen.nl/taalhulp/dokter-leesplezier
https://www.hebban.nl/kinderjury/kinderjury-tiplijsten-2022
https://www.hebban.nl/kinderjury/kinderjury-tiplijsten-2022
https://www.facebook.com/deBibliotheekopschoolKampen/

