Nieuws van de bieb:
Nationale Voorleesdagen 2018
(24 januari – 3 februari 2018)
Interactief voorlezen, tijdens het
voorlezen open vragen stellen aan je
kind over het verhaal en wat ze zien
op de plaatjes in het boek. Daarbij is
wat je kind doet en zegt het
belangrijkste. Een boek dat kan helpen
om de eerste stappen te zetten naar interactief voorlezen is het prentenboek van het jaar 2018:
Ssst…Tijger slaapt van Britta Teckentrup. Een boek waarbij je automatisch interactief aan de slag
gaat met je kind omdat je kind gevraagd wordt de tijger te aaien, een liedje te zingen etc. Andere
tips om te helpen bij het voorlezen zijn:






Neem de tijd
Laat je kind je boekengids zijn
Herhalen
Let op je stem en je mimiek
Heb vooral plezier

De Nationale Voorleesdagen staan natuurlijk in het teken van voorlezen en dan met name
voorlezen aan jonge kinderen. Maar vergeet ook de oudere kinderen niet. Kinderen van 10, 11, 12
jaar kunnen nog heerlijk genieten van een goed verhaal. Las een voorleeskwartiertje in na het
eten, kies een voorleesboek dat past bij de leeftijd, maar ook bij jou als ouder.
Mooie boeken om voor te lezen zijn:

Mevrouw Wit Konijn van Gilles Bachelet,
een prentenboek juist geschikt voor kinderen van groep 5 tot
en met groep 8 met een knipoog naar de verhalen van Alice in
Wonderland van Lewis Caroll

De grote verboden zolder van Edward van den Vendel
een boek voor ouders en kinderen die van spanning en
griezelen houden.
Kijk op www.nationalevoorleesdagen.nl voor meer informatie en boekentips.
Voor activiteiten in de bibliotheek, kijk op www.bibliotheekbeilen.nl. De Nationale Voorleesdagen
zijn hét moment om je baby, peuter of kleuter lid te maken van de Bibliotheek want bij inschrijving
krijgt je kind een grappig vingerpopje van het tijgertje. En lid worden is tot 19 jaar helemaal
gratis!

