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NIEUWSBRIEF JEUGD #6
 september 2019

 Reis mee in de Bibliotheek Gouda! In deze nieuwsbrief lees je in vogelvlucht over 
verschillende activiteiten en boekentips voor het komende najaar:

  • Meld jouw voorleestalent aan voor de Voorleeswedstrijd

 • Reis mee met de Goudse Kinderboekenweken!

 • Op reis door Leesland 

 • Yoleo motiveert het lezen

 • Extra veel avontuurlijke boekentips in de Kinderboekenweken!

 Deel deze nieuwsbrief met collega’s en andere geïnteresseerden! Inschrijven kan 
eenvoudig via bibliotheekgouda.nl/leren/primair-onderwijs.

 Reis mee met de Goudse 
 Kinderboekenweken!
 Vanaf half september gaan de Goudse biblio-

theken van start met de Goudse Kinderboek-

enweken. Vanuit het thema “Reis mee” is er 

elke week weer iets nieuws te ontdekken in 

de bieb. Tot en met de herfstvakantie! Goed 

moment om de kinderen weer volop aan het 

lezen te krijgen en enthousiast te maken 

om vaker naar de bibliotheek te gaan. Voor 

nieuwe leden is er kans op vrijkaarten voor de 

speciale reis in de Grote glazen lift! Kijk voor 

alle informatie op:

 bibliotheekgouda.nl/kinderboekenweken.

 

 Meld jouw voorleestalent aan voor de Voorleeswedstrijd
 In de meer dan 25 jaar dat De Nationale Voorleeswedstrijd bestaat, is deze wedstrijd 

uitgegroeid tot de op één na grootste leescampagne (na de Kinderboekenweek) voor 

het basisonderwijs in Nederland. Jaarlijks doet bijna vijftig procent van de basisscholen 

mee aan de wedstrijd. In Gouda zijn er een paar scholen die jaarlijks trouw meedoen. 

Voorlezen is een wedstrijd, maar ook een hele goede actie om met lezen en boeken in de 

bovenbouwklassen aan de slag te gaan. Heb je belang-

 stelling? Kijk op denationalevoorleeswedstrijd.nl voor

 meer informatie of vraag het na op de school van je 

 kind(eren). Het aanmelden van de schoolkampioen kan 

 tot 1 december, dus start tijdens de Kinderboekenweken!
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 Op reis door Leesland
 Het thema reizen hangt volop in de lucht. Je hebt er alleen een boek voor nodig en dan 

kom je overal. Speciaal voor de net/nog-niet-lezertjes uit groep 3 en hun ouders is er 

vanuit de Brede School in samenwerking met de bibliotheek het programma “Op reis 

door leesland”. Kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander leest voor, vertelt, zingt 

liedjes en maakt vooral  kinderen en hun ouders wegwijs in leesland. Houd  de flyers 

van de Brede School in de gaten en zorg dat dit leuke maar ook nuttige bezoek bij het 

juiste publiek komt. Aanmelden kan via de Brede School (www.bsgouda.nl).

  

  Datum: zaterdag 21 september 2019

  Voorstelling 1: 14.30 -15.30 uur 

  Voorstelling 2: 16.00 – 17.00 uur

 Yoleo motiveert lezen 
 Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden 

met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te 

maken! Met Yoleo verdien je leespunten die je 

kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richt-

en. Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de 

tekst wordt getoond en voorgelezen. Een soort 

karaoke dus. 

 Vanaf dit schooljaar is Yoleo gratis voor alle kin-

deren die lid zijn van de bibliotheek. Interessant 

voor thuis én op school. Help de kinderen met 

inloggen en (leren) lezen was nog nooit zo leuk!

 Kijk voor meer informatie op yoleo.nl. Yoleo is te gebruiken via de webbrowser, maar ook 

als app op de iPad.

 Extra veel avontuurlijke boekentips in de Kinderboekenweken! 
 

De boekenbus, Rian Visser en Tineke Meirink
4+ jaar

Leuk gevarieerd rijmpjesboek binnen het thema van 

de Kinderboekenweek.

De boekenbus bevat twintig herkenbare versjes over 

een ruimtereis, verhuizen, de pakketbezorger, tel-

len met speelgoedauto’s, een helikopterpiloot, een 

hondenfietsmand, nieuwe rolschoenen en nog veel 

meer!
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De wolf, de eend & de muis, Mac Barnett & Jon Klassen
4+ jaar

Prentenboek in sobere kleuren, maar als je begint te lezen 

word je verrast door een grappig, fabelachtig verhaal. Het 

verhaal van een muis en eend die zijn opgegeten door de 

wolf, en zich heel veilig en feestelijk voelen in zijn buik. Als de 

jager verschijnt vechten ze voor de wolf (en hun eigen ‘huis’). 

Bekroond met een zilveren griffel.

Ik neem je mee, Linde Faas
4+ jaar

In dit tekstloze kleurrijke prentenboek neemt 

een meisje al tekenend een zieke jongen mee op 

fantasiereis. Met een enorme ballon aan zijn bed 

reizen ze tussen prachtige vogels, over hoge ijsber-

gen, naar een tropisch eiland en een zee vol vissen. 

Het jongetje wordt steeds vrolijker. Nodigt uit om 

samen te bekijken en over te praten, maar ook  je 

fantasieën te tekenen en verven…

Alle hens aan dek, Bette Westera
Voorlezen vanaf 6 jaar, zelf lezen vanaf 8 jaar

Peter-Paul is een onopvallend jongetje met een grote 

wens: Hij wil later Piraat worden. Hij verstuurt zijn 

wens met flessenpost en ontvangt de volgende dag dat 

hij is aangenomen als leerling-piraat op de Draculus 

Drie. Spannend en wensvervullend piratenverhaal met 

veel woordgrapjes. 

Vosje, Edward van de Vendel & Marije Tolman
Bekijken en samen lezen vanaf 6 jaar

Vosje rent door de duinen. Bij een val van een bunker maakt 

hij een harde smak. Versuft ziet hij als een droom allerlei 

gezellige momenten, maar ook nuttige levenslessen van zijn 

ouders aan zich voorbij gaan. 

Dit boek valt met name op door de bijzondere illustraties van 

heel veel dieren, gecombineerd met foto’s als achtergrond. 

Het vosje is fluorescerend oranje. Mooi om te bekijken, van 

alles te ontdekken en te genieten van het verhaal.
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De (zeer) bloedstollende expeditie van Herre, Marte Jong-
bloed met illustraties van Iris Boter 
voor avontuurlijke kinderen vanaf 8 à 9 jaar

Derde deel uit de Herre-serie. Herre heeft een heel bescher-

mende moeder en een avontuurlijke vader die vaak op expe-

ditie moet. Eigenlijk zijn ze niet meer van plan om gevaarlijke 

reizen te ondernemen, maar dan ontvangt vader Otis een 

noodkreet uit het Amazonegebied. Spannend avonturenver-

haal vol fantasie en maar ook actualiteit en gevaar. 

De Ontdekkingsreiziger, Katherine Rundell 
10+ jaar

Nog een verhaal dat zich afspeelt in het Amazone-

gebied. Enorm spannend en levensecht word je mee-

genomen op de gevaarlijke overlevingstocht van vier 

kinderen als hun vliegtuig neerstort. Ze vinden een 

oude landkaart en ontdekken zo de verwoeste stad 

met een heel onaardige bewoner. Gaat hij hun helpen 

of niet, en welke geheimen heeft deze man? Mooi 

geschreven verhaal met veel survival tips. 

Reis naar de maan: de vlucht, de landing, de eerste 
voetstappen, Mack
Voor jong en oudere liefhebbers

Dit deel uit de serie Wow vertelt in korte stukjes dui-

delijke tekst, interessante foto’s en grappige tekenin-

getjes het verhaal van de allereerste landingen op de 

maan, met uiteraard veel aandacht voor de Apollo 11. 

Tijdens de kinderboekenweken zal er met o.a. het be-

zoek van Govert Schilling aan de Chocoladefabriek (op 

vrijdag 11 oktober) extra aandacht voor het heelal en de 

ruimtevaart zijn. Een goede reis!


