INFORMATIE DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL EN TIPS VOOR
THUISONDERWIJS
Door de ontstane situatie dat zowel de Bibliotheken als de scholen gesloten zijn tot en met 6 april
delen we vanuit de Bibliotheek de volgende informatie:
De Bibliotheek op School:
- alle uitgeleende boeken zijn verlengd tot 18 mei 2020.
- Er is geen transport tot en met 6 april
- Reserveren is voorlopig niet mogelijk.
Tips voor thuisonderwijs:
Verschillende scholen hebben ons gevraagd om tips voor thuisonderwijs. Hieronder volgen een aantal
tips.
•

Stimuleer kinderen zoveel mogelijk thuis te lezen (het kwartier of half uur vrij lezen per dag
kan ook heel goed thuis gebeuren. Vrij lezen thuis kan gestimuleerd worden d.m.v. de
Boekenbingo (zie bijlage).

•

Stimuleer het voorlezen thuis, niet alleen aan jonge kinderen maar aan alle kinderen.

•

Kijk op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/jeugd daar staat al heel veel informatie en we zullen
dit verder aanvullen in de loop van de dag.

•

Omdat de Bibliotheken en de Bibliotheken op School gesloten zijn, verwijzen we naar de
online Bibliotheek. Hier kun je met je bibliotheekpas gebruikmaken van:

•

www.jeugdbibliotheek/voorleesfilmpjes voorleesfilmpjes en geanimeerde prentenboeken.

•

www.onlinebibliotheek.nl voor e-books en luisterboeken. Er zijn tijdelijk extra luisterboeken
toegevoegd voor jeugd en volwassenen die ook door niet-leden beluisterd kunnen worden.

•

https://www.yoleo.nl/help luisteren en online meelezen (karaoke lezen) . Via deze link zie je
hoe het werkt als je inlogt met je bibliotheekpas en je gratis toegang krijgt tot alle boeken in
Yoleo .

•

Om gebruik te maken van de mogelijkheden van de online Bibliotheek kun je inloggen met je
pasnummer en pincode (= geboortedatum). Mocht je het pasnummer niet weten dan kun je
naar het nummer informeren bij de Bibliotheek: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/contact
Vermeld bij ‘Bericht’ de naam van het kind en de geboortedatum.

•

Met Junior Einstein oefenen voor alle vakken van de basisschool. Gebruik deze link
bit.ly/InlogJuniorEinstein. Er wordt gevraagd om in te loggen met je bibliotheekpas, daarna
kun je alle vakken oefenen.

Later vandaag komen we met een speciale pagina met deze en meer tips voor leerlingen die thuis
zijn. Zodra deze beschikbaar is sturen we een nieuwsbrief van team educatie naar de bij ons bekende
adressen.

