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Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakantielezen
De afgelopen weken zijn veel leerlingen in groep 3 en 4 op reis geweest naar o.a.
Lachland, Sportmanië of de Sprookjeseilanden. Dit deden ze door
na het lezen van hun boek te bedenken bij welk land hun boek
hoorde. In dat land mochten ze een sticker op een grote
landkaart plakken. Naar welk land wordt het meeste ‘gereisd’?
In de zomervakantie gaat het vakantielezen door. Ook nu kunnen
leerlingen ‘op reis’ met hun boek naar de genoemde landen,
maar speelt het geheel zich digitaal af. Via de website
www.vakantie-lezen.nl kunnen leerlingen bij elk land 3 opdrachten
doen. De eerste opdracht is altijd het lezen van een verhaal,
daarna volgen twee leuke doe-opdrachten. De verhalen zijn
gericht op leerlingen van groep 3 en 4. Maar meedoen is leuk voor
het hele gezin.
Neem eens een kijkje op de website voor meer uitleg. Meedoen kan vanaf nu al en
tot 4 september.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de bibliotheek
Tijdens de zomervakantie is in de bibliotheek van Wolvega,
Oosterwolde en Gorredijk een speur/puzzeltocht te vinden die ook
aansluit op het vakantielezen zoals boven beschreven. Nu
verzamelen kinderen door de puzzeltjes op te lossen woorden,
waarmee ze stickers verdienen. Stickervel vol? Dan hebben ze het
grote Poef en de schat spel verdiend!

Kinderboekenweek 2022
Van woensdag 5 oktober t/m zondag 16 oktober is het weer Kinderboekenweek.
Deze keer is het thema Gi-ga-groen! Een thema waar je alle kanten mee op kan!
De leesconsulenten maken voor groep 4 weer een leuk en leerzaam bezoek aan de
bibliotheek. Natuurlijk houden ze rekening met het Gi-ga-groene thema.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Schrijversbezoek Tialda Hoogeveen
De afgelopen weken heeft Tialda Hoogeveen veel leerlingen van
groep 5 en 6 in de bibliotheek verteld over haar boek Oerstoer. Een
boek met veel informatie in verhaalvorm over oeroude dieren uit de
prehistorie. Tijdens het bezoek werd er afwisselend voorgelezen, verteld
en uitgelegd, soms zelfs aan de hand van door Tialda meegebrachte
botten, haren en tanden. Voor veel leerlingen was het een leerzaam
en boeiend bezoek aan de bibliotheek en Tialda.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boekentips voor de zomer
-----------------------------------------------------------------------------Een zee van liefde – Pieter Gaudesaboos
Pinguïn is verliefd op Beer. Nadat Pinguïn dit grote geheim tegen
Beer verteld heeft komt het probleem dat Beer heel anders is.
Volgens Pinguïn kan hij er niets aan doen. Hij is verliefd en dat voelt
hij binnen in zich. Beer voelt dat niet. Nadat ze een poosje van
elkaars gezelschap genoten hebben verlaat Pinguïn Beer. Dan
komt Beer erachter wat liefde is en gaat Pinguïn opzoeken. Ze
blijven voor altijd bij elkaar.
Dit thema is zo mooi naar kinderen toe vertaald. Het is een verhaal
wat geschikt is voor de oudere kleuter, dus 5/6 jaar t/m de
middenbouw basisonderwijs leeftijd 7/8 jaar.
De illustraties ondersteunen het verhaal. Ze zijn duidelijk.
Kinderen leren nieuwe woorden. In de tekst worden soms wat moeilijkere woorden
gebruikt. De kinderen zullen deze vaak wel begrijpen in de context van het verhaal.

Dit is ….natuur – Kim Merel
Iedereen heeft het altijd over natuur. Maar wat ís natuur nou
eigenlijk?
Op die vraag geeft Kim Merel antwoord in dit prentenboek waarbij
je je kunt blijven verwonderen. Want natuur zie je in de stad en
vanuit het heelal. Het is overal op de wereld: op het land, in het
water en in de lucht. Je kunt het zien… maar soms ook niet, omdat
het zo verschrikkelijk klein is. Maar het is er wel. Het bestaat in de
kou en in de warmte, in alle seizoenen. En zelf ben je ook een stukje van die natuur.
Ga mee op reis met Kim Merel en ontdek de natuur. Leuk voor de komende
Kinderboekenweek!
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George gaat los – Meg Rosoff
Het is volop zomer en het is weer eens crisis bij de familie Appeltje.
Waar zullen ze dit jaar naartoe
gaan op vakantie? Bettie denkt dat de camping het meest
geschikt is, en ma Appeltje weet dan precies waar ze moeten zijn.
Maar pa Appeltje is bang dat er verschrikkelijke gevaren loeren,
daar in de wilde natuur, terwijl Ollie alleen maar geïnteresseerd is of
er wel discotheken zijn en Aaf
het liefst thuisblijft om boeken van Duitse filosofen te lezen.
Lukt het goeie ouwe George om de familie Appeltje op één lijn te
krijgen en ze een heerlijk actieve vakantie te bezorgen?
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf 8 jaar.

De wisselaar – Maren Stoffels
Anders ontdekt dat hij een Wisselaar is: hij kan van leven wisselen
met iemand anders. Al snel krijgt hij zijn allereerste opdracht,
maar is Wisselen wel zo leuk als het lijkt? Plotseling in een ander
leven terechtkomen kan heel gevaarlijk zijn…
Als Wisselaar is er één gouden regel waar je je aan moet houden:
je vertelt niemand over je gave. Maar hoe moet Anders zijn
nieuwe leven geheim houden voor zijn tweelingbroer?
Eerste deel in dé nieuwe serie voor 9+ van Maren Stoffels. Voor
liefhebbers van series en spanning!

Twitch en de vlucht van de ijsvogel – M.G. Leonard
Corvus Verenberg knippert van de zenuwen vaak met zijn ogen
wat hem de bijnaam Twitch oplevert. Hij is er blij mee want
twitcher is ook een ander woord voor een vogelspotter, en laat
vogels kijken nou net de grootste hobby zijn van Twitch.
In het bos waar Twitch een geheime schuilplaats heeft
gebouwd, dwaalt een veroordeelde overvaller en moordenaar
rond die er waarschijnlijk ergens de buit heeft verstopt. Natuurlijk
komt de jongen de crimineel tegen en blijkt het uiteindelijk
allemaal anders te zitten dan het lijkt.
Twitch ontwikkelt zich van een nerdy einzelgänger tot de held
van dit verhaal waarin ook heel veel interessante weetjes over vogels te lezen zijn.

Meer avonturen van de dappere ridster – Janneke
Schotveld
Een bundel sprankelende verhalen met de
kenmerkende lichtvoetige en zeer geestige toon die
het werk van Janneke Schotveld zo geliefd maakt.
Milja Praagman maakte de schitterende en
humoristische illustraties. Een feest om voor te lezen
vanaf 6 jaar of zelf te lezen vanaf 7 jaar.
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