
 
   

  

        

 

Ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 hebben ook 
alle Bibliotheken in Nederland voorlopig de deuren gesloten. De online Bibliotheek 
blijft open en wordt waar mogelijk uitgebreid. In deze nieuwsbrief een aantal 
praktische berichten en diverse mogelijkheden waarmee je jouw leerlingen kunt 
stimuleren om thuis te lezen. Deel de tips ook zeker met ouders! 
  

 

 

Groepsbezoeken en andere activiteiten 
 
Vanwege de Corona-maatregelen zijn alle 
groepsbezoeken en andere activiteiten tot 
en met 6 april geannuleerd. Zodra de 
scholen weer starten, zal de Bibliotheek 
contact opnemen om nieuwe data af te 
stemmen. 
  

 

  
 

 

Boetevrije periode  
 
In de periode van 14 maart tot 14 april 
wordt geen te-laat-geld gerekend voor 
uitgeleende Bibliotheekmaterialen. Het is 
dus ook niet nodig om zelf materialen te 
verlengen. Dit geldt ook voor de geleende 
project- en themacollecties. 
  

 

  

 

Online abonnement 
 
Voor de meeste online diensten van de 
Bibliotheek, zoals e-books lenen, is een 
abonnement nodig. Voor kinderen tot 13 
jaar is het abonnement gratis. Het 
abonnement kan ook online afgesloten 
worden. Het pasnummer wordt per mail 
doorgegeven zodat je daarna meteen 
gebruik kunt maken van de online 
Bibliotheek. Het fysieke pasje kan 
opgehaald worden zodra de Bibliotheek 
weer open is. 

https://www.bibliotheekveldhoven.nl/over-de-bibliotheek/lid-worden.html


 

• Online lid worden 

 

  
 

 

Jeugdbibliotheek.nl  
 
Via Jeugdbibliotheek.nl hebben kinderen 
diverse mogelijkheden om online aan de 
slag te gaan met boeken en educatieve 
materialen. Ze kunnen de ingang kiezen 
die past bij hun leeftijd (0-6, 6-9, 9-12 
jaar), zodat de materialen op niveau zijn.  

• Ga naar Jeugdbibliotheek.nl 

 

  
 

 

Voorleesfilmpjes 
 
Op Jeugdbibliotheek.nl staan diverse links 
naar voorleesfilmpjes. Bijvoorbeeld 'De 
Voorleeshoek' voor kinderen tot 10 jaar, 
waarbij wordt voorgelezen uit bekende 
prentenboeken. Het voorlezen wordt 
ondersteund met beeld en muziek. 
Inloggen kan met de Bibliotheekpas. 

• Ga naar de voorleesfilmpjes 

 

  
 

 

E-books 
 
Via de online Bibliotheek kunnen 
Bibliotheekleden e-books lenen en lezen op 
de pc, e-reader, tablet of smartphone. De 
e-books blijven 3 weken op de 
boekenplank staan en na de leentermijn 
verdwijnen ze vanzelf, indien het e-book 
nog niet uit is kan het opnieuw geleend 
worden via de website. Met een 
jeugdabonnement kunnen kinderen tot 10 
e-books tegelijk lenen uit de jeugdcollectie. 

• Ga naar e-books 6-9 jaar 
• Ga naar e-books 9-12 jaar 

 

  

 

LuisterBieb 
 
Via de gratis te downloaden LuisterBieb 
app kunnen kinderen boeken luisteren. 
Tijdelijk zijn extra titels toegevoegd, die 
ook te beluisteren zijn voor niet-leden van 
de Bibliotheek! 

• Ga naar luisterboeken 6-9 jaar 

https://www.bibliotheekveldhoven.nl/over-de-bibliotheek/lid-worden.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html
https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/lezen/alle-boeken-e-books.html
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/lezen/alle-boeken-e-books.html
https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/lezen/luisterbieb.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren.html
https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/lezen/luisterbieb.html


 

• Ga naar luisterboeken 9-12 jaar 

 

  
 

 

Yoleo  
 
Yoleo biedt kinderen van ca. 8 t/m 12 jaar 
ondersteuning bij het zelfstandig lezen 
buiten de klas. Met Yoleo verdienen ze 
leespunten die ze kunnen gebruiken om 
hun virtuele kamer in te richten. Lezen met 
Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst 
wordt getoond en voorgelezen. Een soort 
karaoke dus! 
Met een Yoleo-account dat gekoppeld is 
aan een Bibliotheekpas kunnen kinderen 
tot 10 boeken tegelijkertijd lenen, 
gedurende 3 weken. 

• Ga naar Yoleo 

 

  
 

 

Junior Einstein 
 
Junior Einstein biedt een online leer-en 
oefenomgeving voor alle vakken van de 
basisschool. Het aanbod bevat 
honderdduizenden opgaven voor de groep 
2 tot en met 8. Bovendien is er veel uitleg 
met video's en artikelen. Zo kunnen 
kinderen serieus oefenen op hun eigen 
niveau en ook nu vooruitgang boeken in 
hun kennis en vaardigheden. Inloggen kan 
met de Bibliotheekpas. 

• Ga naar Junior Einstein 

 

  
 

 

#ikleesthuis 
 
Met al het verontrustende nieuws kunnen 
boeken voor een beetje troost, 
ontspanning en ontsnapping zorgen. Veel 
mensen delen op social media de meest 
uiteenlopende boekentips met elkaar via 
#ikleesthuis. De campagne is door 
schrijfster en Kinderboekenambassadeur 
Manon Sikkel in het leven geroepen. Doe 
ook mee, deel jouw boekentips op social 
media en roep ouders en leerlingen op om 
leestips met elkaar te delen! 

• Meer informatie 

 

  

https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/lezen/luisterbieb.html
https://www.yoleo.nl/
https://www-junioreinstein-nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/start
https://www.cpnb.nl/nieuws/ikleesthuis
https://www.yoleo.nl/
https://www-junioreinstein-nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/start
https://www.cpnb.nl/nieuws/ikleesthuis


 

 

Corona-uitleg voor kinderen 
 
Ook kinderen zullen veel vragen hebben 
over het Corona-virus, de maatregelen en 
de gevolgen. Jeugdbieb.nl heeft diverse 
links verzameld naar sites en filmpjes met 
begrijpelijke informatie voor kinderen. Ze 
kunnen onder meer kijken naar een filmpje 
van premier Rutte die de vragen van 
kinderen beantwoordt en lezen hoe je om 
kunt gaan met nieuws dat je bang of 
verdrietig maakt. 

• Ga naar de pagina op Jeugdbieb.nl 

 

  
 

 

Scoor een Boek! 
 
Doet jouw groep mee met Scoor een 
Boek!? Laat de leerlingen dan weten dat ze 
de boeken die ze nu thuis lezen, mee 
mogen tellen. Natuurlijk geldt dat ook 
voor e-books. De ballenstickers kunnen 
geplakt worden als de scholen weer 
beginnen. 

• Meer informatie 

 

  
 

 

Bereikbaar 
 
Klantenservice 
Lukt het niet met inloggen op de online 
Bibliotheek? Of heb je een andere vraag? 
De klantenservice is tot en met 6 april op 
werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 
10.30-17.30 uur: 040-253 29 01 en via 
mail: info@bibliotheekveldhoven.nl 
  
Team Jeugd en Onderwijs 
Heb je een vraag over de dienstregeling 
aan scholen? Het team Jeugd & Onderwijs 
is op werkdagen telefonisch bereikbaar 
tussen 9.00-17.00 uur: 040 368 69 83 en 
via mail: jeugd@bibliotheekveldhoven.nl 
 
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen 
via onze nieuwspagina. 

 

  

 

We hopen iedereen weer snel in goede gezondheid te mogen begroeten in de 
Bibliotheek Veldhoven of op school! Veel sterkte en gezondheid gewenst voor de 
komende tijd namens Team Jeugd & Onderwijs: Imke, Martijn, Maya, Miranda en 
Monique. 
  

https://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=366
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/educatie/scoor-een-boek.html
mailto:info@bibliotheekveldhoven.nl
mailto:jeugd@bibliotheekveldhoven.nl
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/nieuws/coronavirus.html
https://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=366
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/educatie/scoor-een-boek.html
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https://www.facebook.com/bibliotheek.veldhoven
https://twitter.com/biebveldhoven
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/home.html
mailto:nieuwsbrief@bibliotheekveldhoven.nl
https://www.youtube.com/user/bibliotheekveldhoven
https://www.facebook.com/bibliotheek.veldhoven
https://twitter.com/biebveldhoven
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/home.html
mailto:nieuwsbrief@bibliotheekveldhoven.nl
https://www.youtube.com/user/bibliotheekveldhoven

