Nieuwsbrief Huis73
Ontdek alles over de Nationale Voorleesdagen
Lees mee tijdens de Nationale Voorleesdagen
Vanaf woensdag 20 januari wordt er dagelijks online voorgelezen voor peuters
en kleuters bij Huis73. Dan starten namelijk de Nationale Voorleesdagen! Elf
dagen lang wordt er iedere dag een verhaal voorgelezen uit de Prentenboeken
Top 10 van dit jaar. We maken er een online feestje van met een mooi
verhaal, leuke interactie en natuurlijk muziek!
Benieuwd naar wat er allemaal op stapel staat? Bekijk het filmpje van collega
Yannic!

lees meer >

Luister naar de mooiste verhalen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen lezen we niet voor in de bieb, maar bij jou
in de woonkamer - live via Zoom. Speciaal voor alle pleuters én kleuters
maken we er een online-feestje van met een mooi verhaaltje, leuke interactie
en natuurlijk ook muziek!
Iedere dag tijdens de Nationale Voorleesdagen lezen we van 10.15 tot 10.45
uur één van de boeken uit de Prentenboeken Top 10 voor.

Woensdag 20 januari - Coco kan het!

Donderdag 21 januari - De jongen en de walvis
Vrijdag 22 januari - Mijn handen dansen, mijn mondje is een rondje
Zaterdag 23 januari - Coco in het Engels door English Storytime
Zondag 24 januari - Coco kan het!
Maandag 25 januari - Eén voor jou, twee voor mij
Dinsdag 26 januari - Naar de wolven
Woensdag 27 januari - Dit is uil
Donderdag 28 januari - Wat rijmt er op stoep
Vrijdag 29 januari - Petra
Zaterdag 30 januari - Coco in het Spaans door Club de la lectura en español
para niños
Kijk voor meer informatie en de Zoomlink op de website.

lees meer >

Voorleestips
Voorlezen in de bieb is leuk, maar samen met je (klein)kind thuis voorlezen is
ook gezellig. Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling maar ook voor
de belevingswereld van een kind. Het vergroot de woordenschat en bevordert
de concentratie. Bovendien prikkelt het de fantasie, kinderen leren over
emoties en krijgen een grotere ervaringswereld. Maar het is vooral ook een
leuke activiteit om samen te doen. Hoe kun je nu het beste voorlezen?
1. Waar en wanneer lees je voor? Lees het boek voor op een rustige plek in
huis, op een gezellig moment van de dag. Bijvoorbeeld vóór het slapen gaan.
2. Ga er samen lekker voor zitten, liefst zo dat je het boek samen vast kunt
houden.
3. Vertel het verhaal, als je dat fijn vindt, in je eigen woorden.

Lees alle voorleestips op onze website.

lees meer >

Dans en zing met Coco
Wist je dat Coco een eigen liedje heeft? Coco moet leren vliegen om het nest
te verlaten, maar is een beetje bang. De moeder van Coco weet daar wel raad
mee. Je vind de video op de website van de Nationale Voorleesdagen.
Ook vind je er instructies hoe je zelf Coco kunt knutselen en er zijn
kleurplaten. Duik in de wereld van Coco en ga lekker aan de slag!

lees meer >

Gratis verrassingstasjes
Iedereen die tijdens de Nationale Voorleesdagen lid wordt van de bibliotheek
of jeugdboeken leent via de Afhaalbieb, ontvangt een leuk verrassingstasje
met onder andere een Coco-vingerpoppetje (op=op).
Alle kinderen tot 18 jaar worden gratis lid van de bibliotheek en inschrijven
kan natuurlijk online. Ook alle papa's, mama's, opa's en oma's verwelkomen
we in deze periode uiteraard graag als nieuw lid. Want in het gezelschap van
een goed boek wordt het vele thuisblijven een stuk draaglijker. Kijk op
huis73.nl/lid-worden.

lees meer >

Digitale voorleestas
Wil je nog meer (voor)lezen? Lees dan mee vanuit onze Digitale Voorleestas
met prentenboeken & doe-, zing-, speel- en praatopdrachtjes. Samen lezen
was nog nooit zo leuk! In de Digitale Voorleestas vind je elke week nieuwe
prentenboeken. Fijn als je je eigen boek al uit hebt en de bibliotheek nog even
dicht is.
Drie goede redenen om voor te lezen:
1. Je hebt samen plezier
2. Je oefent en speelt met taal
3. Je neemt elkaar mee in jullie eigen kijk op de wereld

Benieuwd hoe het werkt? Neem snel een kijkje!

lees meer >
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