De Nationale Voorleesdagen
Vanaf woensdag 20 januari worden voor de
18e keer De Nationale Voorleesdagen
gehouden. Vanwege de coronamaatregelen
is de einddatum verlengd tot zaterdag 13
februari. Dat betekent 2 weken langer
aandacht voor voorlezen en
prentenboeken!
Vanuit de Bibliotheek Veldhoven besteden
we, uiteraard coronaproof, aandacht aan
De Nationale Voorleesdagen.

•

Meer informatie

Voorleesavondje
Schuif gezellig in je mooiste pyjama aan bij
het online voorleesavondje!
Monique van de bieb leest voor uit het
Prentenboek van het Jaar 2021, dat
centraal staat tijdens de Nationale
Voorleesdagen: 'Coco, kan het!'.
De kinderen kunnen online luisteren en
meedoen.

•
•
•

Dinsdag 26 januari
18.30-19.15 uur
Meer informatie en aanmelden

(Online) voorleesbezoek
Bij de kinderopvang en op school vinden
ook dit jaar voorleesbezoeken plaats
tijdens De Nationale Voorleesdagen. Op
een enkele locatie kan dit fysiek, maar bij
de meeste groepen brengen de
leesconsulenten een digitaal bezoekje.
Wil je ook een (online) voorleesbezoek van
een leesconsulent, neem dan contact op:
☎ 040-368 69 83
✉ jeugd@bibliotheeklveldhoven.nl

Prentenboek van het Jaar 2021
'Coco kan het!', geschreven en
geïllustreerd door Loes Riphagen
(uitgeverij Gottmer), is verkozen
tot Prentenboek van het Jaar 2021.
Alle babyvogels gaan voor het eerst
vliegen. Alleen Coco durft niet. Wat als ze
valt? Of als een kat haar grijpt? Maar als
het wél lukt, kan ze samen met haar
vriendjes mooie vormen vliegen. Is Coco
klaar om haar vleugels uit te slaan?
'Coco kan het!' is een boek dat herkenbaar
is voor iedereen, groot en klein, ieder op
zijn of haar eigen niveau. Samen met
'Coco kan het!' zijn er nog 9 andere
prentenboeken gekozen, die de
Prentenboek TopTien vormen:

Boekgesprekjes
Christel Lubse (kinder- en
ontspanningscoach) en Manon Arts
(specialist talentbenutting) geven
informatie en tips aan ouders over het
inzetten van prentenboeken bij kinderen
van alle leeftijden om de bewustwording en
de ontwikkeling van kinderen te vergroten.

•
•
•

Donderdag 28 januari
19.00-20.30 uur
Meer informatie en aanmelden

Zingen en knutselen met Coco
Dans en zing mee met het vrolijke liedje
'Coco kan het!' speciaal geschreven voor
De Nationale Voorleesdagen.
Het is te beluisteren via onder meer
Spotify, Apple Music en YouTube.
En kijk zeker ook eens bij de leuke
Coco kleurplaat en knutseltips!

Luisteren en kijken
Met de gratis online Bibliotheek-app
kunnen kinderen met een e-book of een
luisterboek gratis naar leuke kinderboeken
luisteren.

•

Online Bibliotheek 0-6 jaar

Wil je kinderen meer voorleesplezier
bieden? De voorleesfilmpjes van
de Voorleeshoek, Bereslim,
SchoolTV en Wepboek kunnen hierin
ondersteunen. Leuk om samen te bekijken
en over te praten.

•

Voorleesfilmpjes voor 0-6 jaar

AfhaalBieb blijft open
Vanwege de verlengde lockdown is de
Bibliotheek Veldhoven gesloten tot
woensdag 10 februari, onder voorbehoud
van tussentijdse wijzigingen.
Gelukkig kunnen bibliotheekleden gebruik

maken van de AfhaalBieb zolang de
bibliotheek gesloten is. Via het online
formulier kun je een boekenpakket
aanvragen, dat bestaat uit 6 titels.
Maak een keuze uit diverse genres of laat
jezelf verrassen!
Projecten en themacollecties kunnen ook
via de AfhaalBieb opgehaald worden.

•
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Meer informatie

