Zomerlezen
Nog even en het is weer zomervakantie! Tijd voor zon, zee, dagjes uit en …
lekker een boek lezen? Helaas schiet dat laatste er nog wel eens bij in. Dat is
jammer, want kinderen die tijdens de zomervakantie bijna niet lezen, lopen de
kans maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus terug te vallen in hun leesontwikkeling.
Daarom is lezen in de zomervakantie zo belangrijk.
Lezen in de zomervakantie wordt nu extra gemakkelijk gemaakt! Kinderen
kunnen boeken van de Bibliotheek op School langer lenen èn ze
kunnen gratis gebruik maken van de Vakantiebieb-app!
Extra lang boeken lenen van de Bibliotheek op School
In de Bibliotheek op School kunnen kinderen vanaf maandag 18
juni maximaal 6 boeken lenen tot maandag 27 augustus. Na
de vakantie is er dus nog even tijd om de boeken weer bij
elkaar te zoeken en op school in te leveren.
Zien wat er geleend is? Met het pasnummer van de Bibliotheek
op School-pas kan er op de website van de bibliotheek ingelogd
worden bij “Mijn bibliotheek”. Daar is te zien wat er is geleend
en wanneer het weer ingeleverd moet worden. Ook kunnen de
boeken verlengd worden en kan er een e-mailadres opgegeven
worden. Naar dit e-mailadres wordt een herinnering gestuurd
als de boeken bijna ingeleverd moeten worden. Op school
kunnen de kinderen hun pasnummer noteren op een handige
boekenlegger. Daar staat ook op hoe er ingelogd kan worden
op “Mijn bibliotheek” via de website:
www.bibliotheekeindhoven.nl
De VakantieBieb-app
Lezen in de zomervakantie kan ook
digitaal, met de gratis VakantieBieb-app van de
Bibliotheek. Vanaf 1 juli is het volledige leespakket
voor jeugd (en volwassenen!) beschikbaar. Zo
kunnen e-books gelezen worden op een tablet of
smartphone. Probeer het eens uit!
De VakantieBieb-app is gratis beschikbaar in een Android en een iPhone/iPadversie, via Google Play en de App Store of ga naar: www.vakantiebieb.nl.
De VakantieBieb blijft open tot en met 31 augustus.
Belangrijke data:
- Vanaf maandag 18 juni: vakantieboeken lenen, maximaal 6 per leerling
- Uiterlijk maandag 27 augustus: de geleende vakantieboeken inleveren

Een fijne zomervakantie gewenst!

