Nieuwsbrief De Bibliotheek op school – maar nu thuis
Net als de scholen is Bibliotheek Almelo gesloten. Gelukkig zijn er nog veel mogelijkheden om wel te
lezen, informatie op te zoeken, en voor ouders om het ‘goede leesvoorbeeld’ te geven.
Deze nieuwsbrief is voor alle ouders en kinderen. Er staan namelijk veel digitale bronnen en apps
rondom lezen en informatie klaar waar je gebruik van kan maken. In sommige gevallen moet je
inloggen met je bibliotheekpas. Met de Bibliotheek op school zijn bijna alle kinderen lid van de
openbare bibliotheek, dat komt nu extra goed van pas!
Mocht het toch niet lukken om in te loggen of heb je andere lenerspasvragen, dan proberen we die
op te lossen. Deze vragen kan je stellen bij Paula, pdehaan@bibliotheekalmelo.nl
Heel veel leesplezier gewenst in deze rare tijd!
Team Educatie – Bibliotheek Almelo

Kijk op www.jeugdbibliotheek.nl
Op deze website van de Nederlandse bibliotheken vind je vele links naar e-books, luisterboeken,
voorleesfilmpjes, informatie, rijbewijstraining etc. Hieronder een paar voorbeelden.

Luisterboeken
Een extra selectie titels is toegevoegd, ook voor niet-leden.

E-books
28.000 titels die je kan lezen op smartphone, ereader, pc of laptop

www.bibliotheekalmelo.nl

Karaokelezen voor kinderen die lezen niet zo leuk of lastig vinden

Bereslimme Boeken zijn interactieve animatiefilms van bekende
prentenboeken.

Mooie boeken voor kinderen tot 10 jaar worden voorgelezen.

Jeugdbieb is een veilige website met een verzameling links naar
nieuwtjes, filmpjes en apps voor kinderen tussen 8 en 12 jaar.Je vindt er
alles over dieren, hobby & sport, lezen, natuur, landen, geschiedenis,
techniek, mensen en nog veel meer!

Junior Einstein biedt een online leeromgeving voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. Voor alle vakken is er een ruim aanbod aan
oefeningen voor verschillende groepen met variërende
moeilijkheidsgraad.

Zien lezen doet lezen!
Eén dezer dagen opent de app Thuisbieb. Deze app is vergelijkbaar met vakantiebieb, en zal zowel
jeugd- als volwassenenboeken bevatten. Deze service is in de Corona-tijd gratis voor zowel leden als
niet-leden van de bibliotheek.

Bijna gratis lezen
Bol.com biedt verschillende jeugdboeken aan voor €0,01. Dit gaat om de ebooks van deze titels.

www.bibliotheekalmelo.nl

