Geef een boek cadeau
Vanaf 7 februari is het in Nederland
wereldberoemde boek Koning van Katoren
van Jan Terlouw voor slechts twee euro te
koop bij elke boekhandel (op=op). Dat is bijna
een cadeau! Samen zorgen we ervoor dat alle
kinderen opgroeien tussen de boeken.
Meer informatie:
http://geefeenboekcadeau.nl/

Doe een gedicht! Poëzieweek van 30 januari
t/m 5 februari 2020
Bibliotheek Zuid Hollandse Delta en
Bibliotheek de Boekenberg zijn dol op
gedichten. Daarom zetten wij in plaats van
één week de hele maand februari in het teken
van Poëzie! We trakteren de groepen 3 t/m 8
op mooie poëzielessen, waardoor leerlingen
vast vaker vragen of er in de groep een
gedicht kan worden voorgelezen. Of waardoor
ze zelf eens een gedichtenbundel uit de
bibliotheek lenen en zich thuis verdiepen in
poëzie!
Hier alvast een gedicht van Joke van Leeuwen:
Heppie
Ik voel me ozo heppie
zo heppie deze dag.
en als je vraagt: wat heppie
als ik eens vragen mag,
dan zeg ik: hoe wat heppie,
wat heppik aan die vraag,
heppie nooit dat heppieje
dat ik hep vandaag?
Voorleeswedstrijd 2020
Begin februari vinden er vijf plaatselijke
rondes van de Nationale Voorleeswedstrijd

plaats, op Goeree-Overflakkee, in
Hellevoetsluis, Brielle en in Spijkenisse. Zo’n
50 leerlingen uit groep 7 of 8 van verschillende
basisscholen strijden voor een plaats in de
regionale ronde om uiteindelijk in de
landelijke finale (media mei) uitgeroepen te
worden tot Nationaal Voorleeskampoen 2020.
Grootouders lezen voor
In 2025 verlaat geen enkel kind school met
een leesachterstand, dat is het streven van de
Leescoalitie. Binnenkort start de Leescoalitie
namelijk een nieuwe campagne en zal daarbij
grootouders inschakelen. De bijzondere band
tussen grootouder en kind wordt ingezet om
de liefde voor het lezen door te geven. Maar
je hoeft niet te wachten tot de start van deze
campagne! Vraag aan opa en oma om
vandaag al ruimte in hun agenda vrij te maken
om aan hun kleinkind voor te lezen.
Meer informatie: http://leescoalitie.nl/
Typecursus De Typetuin gaat van start
Bij voldoende aanmeldingen start in het
voorjaar de klassikale typecursus van de
Typetuin in De Boekenberg. Deze cursus is
geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m
8. Met bekroonde leeromgeving, goede
begeleiding en 100% diplomagarantie!
Kinderen oefenen op hun eigen tempo en
niveau. Met 8 groepslessen en een kwartier
oefenen per dag hebben ze het typen zo
onder de knie!

Startdatum dinsdag 3 maart | 16.30 tot 17.30
uur | € 185,- meer informatie en aanmelden
via de Boekenberg.
Link:https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
/agenda/activiteiten/Typecursus-van-deTypetuin.html

