BESTEL SNEL EN MAKKELIJK ONLINE
Je bestelt heel makkelijk online in de webshop van de bibliotheek:
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl/educatie/voorschools
www.bibliotheeknijkerk.nl/educatie/voorschools
www.bibliotheeknoord-veluwe/educatie/voorschools

Educatief Programma
2019-2020
0-4 jaar

Inschrijvingen dienen uiterlijk 6 weken voor aanvang van het project/de activiteit binnen te zijn.
Let op de inschrijftermijn! Nationale Voorleesdagen voor 1 oktober 2019.
Raadpleeg de website van de bibliotheek voor tarieven en voor informatie over abonnementen.
Bij een educatief abonnement moeten de actuele contactgegevens worden aangeleverd via het
toegestuurde formulier.
Contactpersonen:
Bibliotheek Brummen|Voorst: Miriam Gerritsen, educatie@bibliotheekbrummenvoorst.nl
Bibliotheek Nijkerk: Elly Pijpers, educatie@bibliotheeknijkerk.nl
Bibliotheek Noord-Veluwe: Rita van Lierop, educatie@bibliotheeknoordveluwe.nl

BESTEL NU SNEL
EN MAKKELIJK VIA
DE WEBSHOP!

Bibliotheek Brummen|Voorst
Bibliotheek Gemeente Nijkerk
Bibliotheek Noord-Veluwe

Bibliotheek Brummen|Voorst
Bibliotheek Gemeente Nijkerk
Bibliotheek Noord-Veluwe

Nationale Voorleesdagen

Voorlezen maakt je leuker! Van 22 januari tot en
met 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen.
Moppereend is het prentenboek
van het jaar 2020.
Een mopperboek om vrolijk van
te worden!
Het voorleespakket bevat dit prentenboek met
leuke extra’s en bonnen voor gratis inschrijving bij
de bibliotheek.
Naar de bieb of op locatie is een allereerste leuke
kennismaking met de bibliotheek.
Uiteraard wordt Moppereend dan voorgelezen!
Inschrijven voor de projecten van de Nationale
Voorleesdagen kan tot uiterlijk 1 oktober 2019.

Spelen met muziek

Lezen en muziek vormen een vrolijke combinatie.
Dit interactieve programma is gericht op ouders en
hun peuters.

BOEKEN VOOR 0 TOT 4 JAAR
Themacollecties

Werken met een thema of project? Vraag ter
ondersteuning verhalende en/of informatieve
boeken aan.

Vertelplaten

Voorlezen van prentenboeken is met vertelplaten
op A3-formaat nog leuker! Met ingang van het
nieuwe schooljaar kun je deze reserveren met de
schoolpas via de catalogus van de bibliotheek.

Media Ukkie Dagen 2020

Mediaopvoeding begint al bij baby’s, peuters en
kleuters. Schrijf je in voor deze workshop.

Wapperkids

Beweeg en laat je handen wapperen!
Voorlezen met gebaren is een feestje!
Een workshop voor pedagogisch medewerkers.

Boekstart in de Kinderopvang

Kinderopvang en bibliotheek werken met dit
programma samen aan taalontwikkeling van
kinderen. Boeken en voorlezen staan centraal!

Ouderavond

Taalontwikkeling? Voorlezen? Boeken?
De bibliotheek kan een avond hierover
verzorgen!

VoorleesExpress

20 weken lang komt een vrijwilliger voorlezen
bij een gezin met kinderen tussen de 2 en 8 jaar
die moeite hebben met de Nederlandse taal of
opgroeien in een taalarme omgeving.
Ken je iemand of een gezin?
Neem contact op met de projectleiders.

Netwerkbijeenkomst

Voor deze bijeenkomst ontvangen contactpersonen
en voorlees coördinatoren één keer per jaar een
uitnodiging.

