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Lezen is leuk! 

Zit je kind in groep 3 of 4? Dan krijgt je 

kind een doeblad van de Bibliotheek 

Eindhoven. Op dit blad staan puzzels 

en spelletjes en kun je (samen) 

doorlezen in de vakantie. Zo loopt je 

kind in de zomervakantie geen 

achterstand op.  

Heeft je kind geen doeblad ontvangen? 

Vraag het na bij de leerkracht, haal een 

exemplaar bij een vestiging van de 

Bibliotheek of download het op onze 

website. Zit je kind in groep 5 t/m 8 dan 

kun je hier het doeblad downloaden of 

ophalen bij de Bibliotheek.  

 

Extra tip voor groep 1-2-3! 

Tijdens de vakantieperiode krijg je 

gratis toegang tot alle 

BereslimmeBoeken. Behalve toegang 

tot de bijna 100 digitale 

prentenboeken, vind je in het 

Bereslimaanbod speciaal voor de 

beginnende lezers acht nieuwe AVI-

boeken. 

Hoe log je in? 

Ga naar 

https://next.bereslim.nl/login/login  

Gebruikersnaam: bereslim102066 

Wachtwoord: LeesAvontuur2022 

 DIGITALE GELETTERHEID 

 
App van de maand 
 
Sand Draw (Zand Tekening Kunst) 

Sand Draw is een simpele, maar leuke 

app die je in staat stelt te doen alsof je in 

realistisch zand tekent. Je lijkt wel de 

zandtovenaar! Laat je kind lekker 

uitproberen en vormen maken. En 

daarna? Het wordt nóg leuker als je 

samen ook in echt zand gaat tekenen. 

Geen strand in de buurt? Pak een platte 

schaal met zand erin en geef er wat 

schelpen bij. 

Beschikbaar voor zowel Android als iOS. 

Kosten: gratis  

 
 
 
 
 
 
TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 
 

Zomerprogramma 

Zin in een creatieve workshop of leuke 

activiteit deze zomer? Of je nu wil leren 

tekenen, vloggen, sieraden maken of 

kaas maken op een boerderij, er is van 

alles mogelijk. Kijk op deze pagina en 

reserveer je kaartjes.  

En vergeet niet om je kaarten te 

reserveren voor ‘WEET IK VEEL! festival 

op Strijp-S. 

Fijne zomervakantie! 

 

https://www.bibliotheekeindhoven.nl/vakantielezen.html
https://next.bereslim.nl/login/login
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.KalromSystems.SandDrawLite&hl=nl&gl=NL
https://apps.apple.com/nl/app/zand-tekenen-sand-draw-art/id624591476
https://eindhoven.op-shop.nl/?tags%5B%5D=144&search=
https://www.weetikveelfestival.nl/programma2022.html

