
NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH  
 

Brenda Bosch 

December 2021 

 
 
 

 

  

  

LEESPLEZIER 

 

 

 

 

 

 

Ik zoek…een boek 

Heb je soms geen idee welk boek je wil 

gaan lezen met je kind? Of ben je op 

zoek naar een boek over een bepaald 

onderwerp? Kijk dan eens op onze 

startpagina’s voor de jeugd. Hier vind 

je bijvoorbeeld een overzicht van onze 

nieuwste kinderboeken, boeken over  

onderwerpen als vriendschap, 

sprookjes of avontuur, maar ook tips 

voor e-books, luisterboeken of 

werkstukken en spreekbeurten. 

Voor 0-6 jaar kun je terecht op deze 

pagina.  

Voor 6-12 jaar kun je terecht op deze 

pagina.  

 

 DIGITALE GELETTERHEID 

 
Junior Einstein 

Wist je dat je met je 

bibliotheekabonnement gratis gebruik 

kunt maken van Junior Einstein? Op deze 

site kun je online oefenen voor allerlei 

vakken van de basisschool, zoals 

topografie, spelling en tafels. Als je klikt 

op een vak kun je daarna je groep kiezen. 

Kijk in deze handleiding hoe je hier 

gebruik van kunt maken. 

 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 

 

Workshop Radio-DJ & podcast maken 

Heb jij altijd al willen weten hoe je een 

Radio-dj wordt en wat een 

radiopresentator allemaal doet? In deze 

workshop leer je dat je stem en allerlei 

dagelijkse voorwerpen echte 

instrumenten zijn. Je leert wat een 

podcast is; dat ze heel erg leuk zijn om 

naar te luisteren, maar vooral hoe vet het 

is om ze zelf te maken. 

Maandag 27 december. Meer informatie 
en tickets via deze link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliotheekeindhoven.nl/collectie/jeugd-en-jongeren/0-6.html
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/collectie/jeugd-en-jongeren/6-12.html
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/dam/web/handleiding-instruction-manual-junior-einstein-6-12.pdf
https://eindhoven.op-shop.nl/?tags%5B%5D=66&search=
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PLEASURE IN READING 

 

 

 

 

 

 

I am looking for… a book 

Do you sometimes have no idea which 

book you want to read with your child? 

Or are you looking for a book on a 

specific topic? Take a look at our youth 

website pages. Here you will find, for 

example, an overview of our latest 

children's books, books on topics such 

as friendship, fairy tales or adventure, 

but also tips for e-books, audio books 

or papers and show and tells.  

For 0-6 years you can find tips on this 

page  

For 6-12 years you can find tips on this 

page.  

 

 MEDIA LITERACY 

 
Junior Einstein 

Did you know that you can use Junior 

Einstein for free with your library 

subscription? On this site you can 

practice all kinds of primary school 

subjects, such as topography, spelling 

and tables. If you click on a course you 

can then choose your grade.  

 

Click here for a manual on how to use it.  

 

TIP FROM THE LIBRARY 

 

Workshop Radio-DJ & podcast maken 

Have you always wanted to know how to 
become a radio DJ and what a radio host 
does? In this workshop you will learn that 
your voice and all kinds of everyday 
objects are real instruments. You will 
learn what a podcast is; that they are very 
nice to listen to, but especially cool to 
make them yourself.  

Monday 27 December. More information 
and tickets via this link. 
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