
 

 

 

Extra editie Nieuwsbrief Huis73 

Nieuws voor baby’s, dreumesen en peuters! 
  

  

  

 

 

Nieuw: onze Boekstartfilm  

Samen met jouw kindje boekjes lezen is leuk en leerzaam. Je kunt al 

beginnen met lezen als je baby voor het eerst om zich heen gaat 

kijken. Dus maakte Huis73 voor ouders van pasgeboren baby’s een 

leuke BoekStartfilm. De film wordt getoond bij de consultatiebureaus 

in Den Bosch e.o. en is in 8 verschillende talen ondertiteld. Ontdek 

zelf hoe bijzonder en waardevol het is om al op jonge leeftijd te 

starten met (voor)lezen en samen met jouw kindje de wereld te 

ontdekken! 

 

Bekijk de film 
 

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=6e2f606925c054bccec284e5d4154ec9
https://twitter.com/huis73
https://www.facebook.com/Huis73.nl
http://www.youtube.com/channel/UCFC_IPqTvZriRgRhrLsZldQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/huis73.nl/
https://www.linkedin.com/company/huis73
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=5cab730b2fcddf5b78c2d5499c075045


 

Voorlezen bij de bieb mag weer… Kom naar de BabyBieb, 
DreumesBieb of Verhaaltjestijd!  

Ondanks het succes van het online voorlezen zijn we blij dat we jullie 

weer ín de bibliotheek mogen ontvangen. Alle voorleesactiviteiten 

gaan weer in fysieke vorm door!  

 

En dat voorlezen begint al voor de allerkleinsten met de BabyBieb. 

Een gezellig moment voor jou en je baby met bruikbare tips, de 

mooiste boekjes en leuke activiteiten.  

Vanaf het moment dat je dreumes kan lopen, voelt hij/zij zich te oud 

om tussen de baby’s te zitten. We starten daarom vanaf deze maand 

met DreumesBieb!  

 

Vanaf 2 jaar kan je kindje wat langer stilzitten en zich concentreren op 

een echt verhaaltje, tijd voor Verhaaltjestijd dus! Naast het verhaal is 

het samen liedjes zingen (mét instrumenten natuurlijk) altijd een 

groot succes! Iedere woensdag- en vrijdagochtend in verschillende 

vestigingen van Huis73. 

lees meer >  

  

 

 

Haal een gratis Boekstartkoffertje op!  

Is jouw kindje nog geen lid van de bibliotheek? Of ken je mensen in 

jouw omgeving die net een baby hebben? Kom naar een van onze 

bibliotheken en schrijf je kindje gratis in. Kinderen onder de 2 jaar 

ontvangen bij hun inschrijving een koffertje met 2 gratis boekjes 

cadeau. Graag leggen we dan ook met plezier uit waar je de mooiste 

en leukste boekjes voor jouw kindje kunt vinden. 

lees meer >  

  

 

 

Groei mee met Huis73  

Voorlezen is gezellig en super leerzaam. En je kunt al starten als je 

baby net geboren is. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? In de Huis73 

groeimeter geven we per leeftijd (tot 4 jaar) tips hoe je jouw kindje 

laat kennismaken met boekjes. Je krijgt deze gratis groeimeter als je 

jouw boekstart koffertje ophaalt in een van onze 

bibliotheekvestigingen. Heb je jouw koffertje al opgehaald, maar wil je 

ook graag zo’n groeimeter hebben? Van 19 t/m 26 juni kun je een 

gratis exemplaar ophalen op de jeugdafdeling van onze vestigingen. 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=5cab730b2fcddf5b78c2d5499c075045
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=5cab730b2fcddf5b78c2d5499c075045
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=60f7284c3e5bb2cf962ddf83d48e1d6b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=31ef9309deac6ff904fff3b3b511e2c2
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=af29542def211972799758b6a71ffdb1
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=5cab730b2fcddf5b78c2d5499c075045
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=f9631782b511364038abb7fcd7f7c823
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=354bc1276d40a1b1665a69162b82e0d9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=f9631782b511364038abb7fcd7f7c823
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=f9631782b511364038abb7fcd7f7c823
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=354bc1276d40a1b1665a69162b82e0d9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=354bc1276d40a1b1665a69162b82e0d9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=354bc1276d40a1b1665a69162b82e0d9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=354bc1276d40a1b1665a69162b82e0d9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=5cab730b2fcddf5b78c2d5499c075045
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=f9631782b511364038abb7fcd7f7c823
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=354bc1276d40a1b1665a69162b82e0d9


 

Boekentips  

Wil je weten welke boeken geschikt zijn voor jouw baby, dreumes, 

peuter of kleuter? Op de Boekstart website vind je leuke tips met 

boekjes om voor te lezen aan kinderen vanaf 2 maanden tot 6 jaar. 

Deze boekjes kun je natuurlijk bij ons lenen in de bibliotheek. Snuffel 

ook eens online door onze collectie.  

 

Foto: Angeline Swinkels 

lees meer >  

  

 

 

Zing mee met de Voorleestrom  

Jonge kinderen luisteren graag naar jouw stem. Door samen te zingen 

groeit de band tussen jou en je kindje. Een leuk liedje is de 

Voorleestrom. Het liedje is te luisteren in twaalf verschillende talen. 

lees meer >  

     

. 
 

Huis73 - 073-6802900  

nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl  

. 

   

 

 
 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=6b52d9c7faba2cca4fc6c1042476f782
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=6b52d9c7faba2cca4fc6c1042476f782
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=635181d84e993210405fbf69a8de84c2
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=6b52d9c7faba2cca4fc6c1042476f782
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=68cb4a58118c92c4f056cdc8bbb4d343
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=68cb4a58118c92c4f056cdc8bbb4d343
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=0112d78d6871e913459e1cd6030bd3d9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=68cb4a58118c92c4f056cdc8bbb4d343
mailto:nieuws@huis73.nl
https://www.huis73.nl/
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=6b52d9c7faba2cca4fc6c1042476f782
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=2f7b2e4626b627b999d4d9b5018ec857&li=68cb4a58118c92c4f056cdc8bbb4d343

