gi-ga-groen!

Hoe stimuleer ik leesplezier?

gi-ga-groene schrijvers!

Hoe maak ik voorlezen nóg leuker?
Waar vind ik lessen over mediawijsheid?
Ik wil iets doen met bewegen én lezen!
Waar vind ik boeken en gastlessen

Win een
schrijvers
bezoek!

passend bij mijn thema’s?

De antwoorden op deze vragen
vind je in ons aanbod.

EEN ECHTE SCHRIJVER OP BEZOEK!
Een ontmoeting met een echte schrijver of illustrator
kan een kind dat extra zetje geven om een boek te
pakken. Het blijkt dat kinderen na afloop van een
schrijversbezoek vaker boeken van deze schrijver
willen lezen en gemotiveerder zijn om te lezen.
Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is
Gi-Ga-Groen! Verras jij rondom deze week drie
klassen van jouw school met een schrijversbezoek?
Bestel dan uit onze webshop vóór de zomervakantie.

Afdeling Educatie is tijdens kantooruren
te bereiken op telefoon 0299 45 40 73 of
via educatie@bibliotheekwaterland.nl.
www.bibliotheekwaterland.nl

Ontwerp 2022, Go Puck | Druk Cloud Printing Plus

Dit is een uitgave van de afdeling
Educatie van Bibliotheek Waterland. Het
werkgebied van Bibliotheek Waterland
betreft de gemeenten Edam-Volendam,
Landsmeer en Purmerend.
Bibliotheek Waterland
Waterlandlaan 40
1441 MP Purmerend

5 okt t/m 16 okt 2022

Ja, ik doe mee!

Bestel nu of ga naar
www.bibliotheekwaterland.nl/
webshop.

Onderbouw: Medy Oberendorff is illustrator en tekent graag
dieren, planten en insecten. Teken vreemde vogels bij de boeken
Johannes de Parkiet en Gerda Goudvink of maak met de kinderen je
eigen bos rond het boek Wonderbos.
Middenbouw: Wie auteur Lotte Stegeman uitnodigt, moet
niet vies zijn van héél véél poep. Het boek Groene helden van
het dierenrijk is een eerbetoon aan tien dieren die op hun eigen
manier meehelpen klimaatverandering tegen te gaan en poep is
nu eenmaal het geheime superwapen van veel dieren.
Bovenbouw: Marc ter Horst komt graag langs voor een minicollege klimaatverandering rond het boek Palmen op de Noordpool.
Een interactieve presentatie vol spannende verhalen, grappige
illustraties en praktische tips. Zonder doemverhalen, moeilijke
woorden en opgeheven vingertje.
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WAT KRIJG JE VOOR JE SCHOOLABONNEMENT?
Vanaf schooljaar 2022-2023 is de inhoud van jullie abonnement aangepast,
zodat ieder kind in iedere bouw in aanraking komt met onze Bibliotheek.
De producten binnen het abonnement zijn nu:
3 bibliotheekpassen voor klassikaal lenen (40 boeken per pas)
3 verschillende groepsbezoeken, ongeacht het aantal groepen per leerjaar
3 themacollecties (40 boeken voor 8 weken)
Een vertelkastje met vertelplaten naar keuze voor vier weken
En voor de leerkrachten:
De Boekenshow in de Bibliotheek voorafgaand aan de Kinderboekenweek
(21 september 2022 in de Bibliotheek Purmerend)
Een teamtraining voor scholen die werken met Schoolwise op afspraak
De Inspiratiebijeenkomst in de Bibliotheek voorafgaand aan de Nationale
Voorleesdagen (19 januari 2023 in de Bibliotheek Purmerend)

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Voor een abonnement betaalt jouw school € 1,20 per leerling met een
minimumbedrag van € 120. Daarmee krijg je ook 30% korting op extra
groepsbezoeken, themacollecties en vertelkastjes.

WIL JE MEER?
We komen graag bij je langs voor een adviesgesprek over leesbevordering of de
schoolbibliotheek. Stuur een mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl.
Bekijk het totale aanbod van cursussen, workshops en presentaties in onze webshop.
Wil je op de hoogte blijven van nieuwe kinderboeken en activiteiten rondom
leesplezier? Scan de QR-code en meld je aan voor de nieuwsbrief Primair Onderwijs.
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Zee van gedichten
Groep 4: Duik met de leerlingen in de Zee
van gedichten in de Bibliotheek. Met de
bibliotheekmedewerker luisteren we naar de
zee en praten we over geluiden onder water.
Daarna doen we in circuitvorm verschillende
poëziespellen en -opdrachten.

Binnen het abonnement mag je drie groepsbezoeken
uitzoeken. Wij komen bij jou in de klas, of je komt met
de leerlingen langs in de Bibliotheek. Hier volgt een
greep uit onze leukste groepsbezoeken.

Klooien met kinderboeken
Groep 7: Lespakket Klooien met kinderboeken zit vol
lekkere doe-boeken. We brengen het pakket bij jou in
de klas, waarna de leerlingen de boeken ter inspiratie
gebruiken om iets te maken of te doen. Je krijgt
stempelkaarten, klooikaarten en een leuke poster.
In zes weken staat jullie eigen klooi-expositie!
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Maximiliaan
Modderman geeft
een feestje
Groep 1/2: Geniet
samen met de
kinderen van hét prentenboek van 2023
Maximiliaan Modderman geeft een feestje
van Joukje Akveld. Dit groepsbezoek vindt
plaats tijdens de Nationale Voorleesdagen.
De prenten in dit boek zijn een feest om
naar te kijken en zowel het verhaal als de
illustraties zitten vol humor. Dat wordt
een feestje dus!

Eerste leesboekjes
Groep 3: Bij het bibliotheekbezoek
Eerste leesboekjes staan letters en
leren lezen centraal. We lezen voor
uit Jubelientje leert lezen van Hans
Hagen en laten zien waar de eerste
leesboekjes te vinden zijn. Daarna
doen we een circuit met nieuwe
spelletjes met boeken, lezen en
schrijven. Dit groepsbezoek wordt
aangepast aan het niveau van
de groep en kan dus het hele jaar
worden ingezet.
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Beestachtig!
Ook geschikt voor de groepen 3 t/m 8
Groep 5: Ga zes weken lekker lezen over dieren
met Beestachtig! Wij brengen een krat vol mooie,
spannende en informatieve boeken op school. De
leerlingen krijgen een doe-poster en spaarkaart
en aan het einde ontvangen ze een oorkonde.

Ben jij wel helemaal wijs?
Groep 8: Tijdens het groepsbezoek
Ben jij wel helemaal wijs? wordt
het de leerlingen duidelijk dat het
internet niet altijd is wat het lijkt.
Door tips, trucs, voorbeelden en
adviezen leren we de leerlingen
hoe zij echt nieuws van nepnieuws kunnen onderscheiden.

Scoor een Boek!
Groep 6: Doe mee met Scoor een Boek!
Samen met FC Volendam zetten we
voetbal in voor het stimuleren van
leesmotivatie. Een paar weken lang lezen
de leerlingen zoveel mogelijk boeken en
de klas die het meest gelezen heeft, wint
een voetbal-clinic!
Bestel nu of ga naar
www.bibliotheekwaterland.nl/
webshop.

Bestel jij vóór de zomervakantie? Dan maak je kans
op een gratis schrijversbezoek
voor drie klassen van jouw
school!

