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Hallo allemaal,
Weer een nieuwsbrief van de leesconsulent bij jullie op
school. De afgelopen periode zijn we erg druk geweest
met de volgende projecten:
In groep 1 t/m 4 hebben we diverse boeken uit de
prentenboeken top 10 gelezen, we brachten een
bezoekje aan de bieb in de buurt en in groep 4 lazen we
het spannende boek de reuzenkrokodil van Roald Dahl.
Er zat zelfs een krokodil in de klas. Gelukkig bleek het
geen echte te zijn. Daarna was de bovenbouw weer aan
de beurt. In groep 5 t/m 8 lazen we boeken van de
bekende schrijver Roald Dahl! Ook kregen we diverse
boekentips door in groep 5 aan de lopende band in
diverse onbekende boeken te lezen met de werkvorm
‘boekensushi’ en in groep 6 t/m 8 maakten de kinderen
een woordwolk rondom een favoriet boek en
presenteerden dit aan een ander d.m.v. de werkvorm
‘boekendans’ De laatste les kwamen we kort terug op de
diverse lessen dit jaar en vroeg ik wat feedback.
Conclusie: De biebjuf moet blijven, want de meeste
kinderen vinden de lessen erg leuk!
In deze nieuwsbrief vindt u de titels van de aangeboden
boeken terug, komende activiteiten van de bibliotheek
zijn terug te vinden en ook kunt u een kijkje nemen in de
lessen middels de diverse foto’s. Al eerder tijdens het
project op de hoogte zijn van wat ik in de klassen doe?
Volg me dan op Facebook via Rosanne Venema-Mol
Kijk via de link in onderstaande poster gelijk op mijn
pagina naar een dansende groep 3

Speciaal voor:
0-8 jaar
8-12 jaar

Agenda jeugd

Muzikaal prentenboek maken met
je kind - 2-4 jaar

Leren programmeren, games
bouwen bij CoderDojo

Voorleesmomentje met je kind –
2-4 jaar.

Bekijk alle jeugdactiviteiten

“You’re never too old, too wacky, too wild,
to pick up a book and read to a child. – Dr. Seuss
TIP!
Thuis verder lezen? Bestel eenvoudig via
www.bibliotheekoosterschelde.nl laat de boeken naar jouw
favoriete bieb komen en geniet!
P.s. kinderen genieten enorm van voorlezen. Vaak merk ik dat dit
in de midden en bovenbouw thuis bijna niet meer wordt gedaan
en dat terwijl lezen zo’n heerlijke ontspannen activiteit is om
samen met je kind te doen! De spreuk boven aan deze
nieuwsbrief is niet voor niets:

Klik hier voor de online cursus
‘Dyslexie onder de knie’.
Tips en Tools voor ouder en kind.

You’re never too old, too wacky, too wild,
to pick up a book and read to a child. – Dr. Seuss

‘Knallen’ in de bieb
Groep 1/2/3
Piepelotheek – Lorenz Pauli
Ik ben bij de dinosaurussen
geweest – Floor de Goede en
Edward van de Vendel
Gewoon zoals je bent- Jonny
Lambert
Niets gebeurd – Mark Janssen
Groep 4

Niets gebeurd??

Piepelotheek – Lorenz Pauli
Dinosaurussen – Jozua Douglas
De reuzenkrokodil – Roald Dahl
Groep 5/6 Roald Dahl
De GVR – Roald Dahl
De Griezels – “
Ieorg Idur- “
De fantastische meneer vos- “
De Reuzenperzik- “

Vandaag lezen we…. De GVR!

Stemmen op je
favoriete Roald Dahl boek

Boekendans

Groep 7/8 Roald Dahl
De GVR – Roald Dahl
Daantje de wereldkampioen- “
Sjakie en de Chocoladefabriek- “
De Heksen – “
Matilda- “

“You’re never too old, too wacky, too wild,
to pick up a book and read to a child. – Dr. Seuss

Wilt u wat vragen?
De komende weken zal er in de groepen 1 t/m 4 vooral
aandacht zijn voor boeken rondom strand, zomer en zee
tijdens het project ‘juttersbuit’ Voor groep 5 t/m 8 zit
het er helaas al op, maar blijf vooral lekker lezen door
zelf boeken te reserveren of vanaf 1 juni gebruik te
maken van de vakantiebieb app. Deze staat vol met
leuke boeken op diverse niveaus en is super handig om
gratis in de vakantie te gebruiken!
Veel leesplezier samen en tot de volgende nieuwsbrief!

Via Social Media ben ik te vinden:
via Rosanne Venema-Mol
Mailadres:
R.venema@bibliotheek
oosterschelde.nl
Bibliotheek Klantenservice :
0113 – 562 626

Groetjes van de ‘biebjuf’
Rosanne

Woordwolk maken van je favoriete boek

proeven aan boeken/boekensushi

www.jeugdbibliotheek.nl
Voor boekentips en informatie spreekbeurten/werkstukken.

