Nieuws van de bieb: Leesvirus en Drentse Kinderjury
Februari en maart staan vooral in het teken van de leuke leesbevorderingsprojecten Leesvirus en de
Drentse Kinderjury.
Leesvirus
Dit is een project waarbij leerlingen uit groep 6 boeken lezen, hun mening geven over de boeken en
reageren op elkaars meningen. Het project is ook geschikt voor combinatiegroepen 5/6 of zelfs 5/6/7.
Het project start in januari en duurt 10 weken. Tijdens deze 10 weken lezen de kinderen de 10
boeken die bij het project horen. Wekelijks beantwoorden ze vragen via de website waarbij er aan het
eind van het project er een winnaar uit de bus komt. Begin april wordt Leesvirus afgesloten met een
feestelijke bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt het ‘meest besmettelijke’ boek bekend
gemaakt.
Drentse Kinderjury
De Drentse Kinderjury is een leesbevorderingsproject voor de groepen 7 en 8 van het primair
onderwijs, georganiseerd door de bibliotheken in Drenthe.
De projectperiode van de Drentse Kinderjury is van februari tot mei 2018 en loopt hiermee parallel
aan de Nederlandse Kinderjury. De leerlingen maken een gezamenlijke top 3, deze telt mee voor de
provinciale Kinderjury. Deze top 3 wordt bepaald door ‘likes’ en ‘dislikes’ te geven aan een boek.

Boekentip Onderbouw: Kitty Hieltjes en Liesbeth Rood: Taart!
De Koningin viert over drie dagen haar halfde verjaardag. Ze heeft het druk met
de voorbereidingen. Intussen snoept ze patat en pizza’s. En dat merkt ze als ze
een feestjurk uitzoekt: ze zijn allemaal te klein! Een grappig boek dat samen
gelezen kan worden. Op de rechterpagina staat de tekst van de koningin en links
dat van de verteller.

Boekentip Bovenbouw: Kimberley Brubaker Bradley: De oorlog die mijn leven
redde
De 9-jarige Ada heeft nog nooit een stap buiten de deur gezet. Haar moeder
schaamt zich voor Ada’s klompvoet en houdt haar binnen. Als Ada’s broertje
geëvacueerd wordt uit Londen vanwege de oorlog grijpt Ada haar kans. Ze
ontvlucht het huis en samen met haar broertje begint ze aan een nieuw leven op
het platteland. (vanaf 9 jaar)

