Nationale Voorleesdagen 2020
22 januari t/m 1 februari
De Nationale Voorleesdagen, die op
woensdagochtend 22 januari 2020 landelijk
worden gestart met het Nationaal
Voorleesontbijt, staan in het teken van het
Prentenboek van het Jaar: Moppereend van
Joyce Dunbar en Petr Horáček.
Naast dit boek zijn er nog negen andere
prentenboeken gekozen die samen de
prentenboeken Top Tien vormen. Tijdens deze
dagen krijgen ook deze titels extra aandacht.

TIP: Maak je zoon of dochter gratis lid van de
bibliotheek tijdens de Nationale
Voorleesdagen (22 januari t/m 1 februari
2020) en krijg het vingerpoppetje van
Moppereend cadeau. (op=op!)
Activiteiten in de bibliotheek
Bibliotheek de Boekenberg en Bibliotheek
Zuid-Hollandse Delta organiseren tijdens de
Nationale Voorleesdagen ook leuke
activiteiten. Hieronder staan een aantal
activiteiten uitgelicht. Voor meer informatie
en het aanmelden kun je kijken op de
websites.
Kliederlab!
Kom jij tijdens de Nationale Voorleesdagen
ook met je kleintje naar de bieb? In
Middelharnis (ochtend) en Hellevoetsluis
(middag) kunnen ze op woensdag 22 januari
kliederen met het Kliederlab! Natuurlijk staat
het geklieder deze dag helemaal in het teken
van het prentenboek Moppereend. Kijk voor
tijden, meer info en aanmelden op onze
website!

Het Nationale Voorleesontbijt
Woensdag 22 januari starten de
Voorleesdagen met het Nationale
voorleesontbijt! We gaan lekker ontbijten en
er komt wel een heel speciaal iemand
voorlezen. Nieuwsgierig? Geef je dan op via de
website!
Wo 22 januari | 10:00-11:00 |
voorleesbrunch: €3,50 | Bibliotheek de
Boekenberg Spijkenisse
Aanschuif Du(c)kontbijt en Moppereend
Tijdens de opening van de Nationale
Voorleesdagen kan je aanschuiven bij een
overheerlijk ontbijt en ben je de allereerste
die kan genieten van het Prentenboek van het
Jaar: Moppereend. Dit boek word op een hele
bijzondere manier voorgelezen en je krijgt na
afloop een bijpassend presentje. Aanmelden
kan via de bibliotheek.
Wo 22 januari | 09:00-11:00|
voorleesontbijt: €5,00 | DukdalfBRES Brielle|

Poëzieweek 2020
30 januari t/m 5 februari
Poëzie verrast en verwondert, een gedicht
raakt het hart en geeft kleur aan de dag.
Donderdag 30 januari is het Gedichtendag:
Doe mee! Er is altijd tijd voor een gedicht.
Hoe lang duurt het voorlezen van een gedicht.
Een minuut? Die kun je makkelijk missen. Elke
dag. En in die minuut breng je je familie aan
het lachen, leer je ze spelen met taal of geef je
ze nieuwe inzichten. En in alle gevallen verrijk
je hun leven.
TIP: Maak zelf eens een gedicht. Dit kan op
veel verschillende manieren. Maak
bijvoorbeeld een stapelgedicht, knipgedicht of
stiftgedicht.

