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Baby’s houden van boeken! 

Zelfs baby’s houden van voorlezen. 

Het liefst samen met papa of mama.  

Het is een gezellig moment samen met 

je kind. Met je baby op schoot een 

boekje ontdekken is niet alleen gezellig 

maar ook goed voor de 

taalontwikkeling. Daar heeft je kind een 

leven lang plezier van. Maar hoe doe je 

dat nou, voorlezen aan een baby? 

Kom gezellig samen met je baby naar 

onze bijeenkomsten in de Witte Dame 

en leen na afloop babyboekjes. 

De bijeenkomsten zijn gratis. Geef je 

wel even op. Info en tijden vind je hier. 

 DIGITALE GELETTERHEID 

Media Ukkie Dagen 2023 

Tijdens de Media Ukkie Dagen van 24 t/m 31 

maart 2023 wordt aandacht gevraagd voor 

mediawijsheid in de opvoeding van kinderen 

van 0 t/m 6 jaar. We willen allemaal dat 

kinderen gezond opgroeien met media. Hierbij 

is de balans tussen mediagebruik en andere 

activiteiten erg belangrijk. En tussen stilzitten 

en actief bezig zijn.  

Op 28 maart wordt er van 20.00 uur tot 21.00 

uur een landelijke Webinar georganiseerd door 

MediaSmarties. Via deze inschrijflink is er 

meer informatie te vinden 

https://www.mediasmarties.nl/mediaukkiedage

n/ . 

Daarnaast besteden we op onze locatie in de 

Witte Dame ook aandacht aan de Media Ukkie 

Dagen. Volg de QR code speurtocht, breng 

een kleurplaat tot leven met Quiver of ontdek 

de mogelijkheden van onze robotslak Qobo! 

Op zondag 26 maart tussen 14.00 uur en 

16.00 uur kun je kennismaken met deze 

middelen op onze Jeugdafdeling. 

 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 
 

Internationale kinderboekencollectie 

Op de jeugdafdeling in De Witte Dame 
vind je naast Nederlandstalige 
kinderboeken ook kinderboeken in andere 
talen. Zo hebben we nu Engelse, 
Bulgaarse, Chinese, Franse, Italiaanse, 
Oekraïense, Perzische, 
Poolse, Koreaanse, Spaanse en 
Roemeense kinderboeken.  
Neem eens een kijkje! Met je gratis 
jeugdabonnement zijn alle boeken van de 
Internationale kinderboekencollectie te 
leen. De internationale 
kinderboekencollectie is tot stand 
gekomen in samenwerking met The 
Reading Pier en the Heritage Language 
Education Network. 
 

 

 

https://eindhoven.op-shop.nl/1287/babylezen
https://www.mediasmarties.nl/mediaukkiedagen/
https://www.mediasmarties.nl/mediaukkiedagen/
https://www.facebook.com/TheReadingPier/
https://www.facebook.com/TheReadingPier/
https://www.hlenet.org/
https://www.hlenet.org/

