Beste leerkrachten, leescoördinatoren en directeuren,
Welke onderwerpen uit deze nieuwsbrief stuur JIJ door naar je
collega?
• Geef een prentenboek cadeau: Woeste Willem
• Ooggetuigen - Het fotografisch geheugen van de tweede
wereldoorlog
• Hij is er weer: de Nationale Jeugdkrakercompetitie!
• Uitslag prijsvraag 'Het Achterhuis'
• Nascholingsmiddag voorjaar
• Etiketten voor de schoolbibliotheek zelf uitprinten!
• Inspiratie voor nieuwe boeken? Boekenbingo!
• Boekentip van Saskia
• Al die verschillende campagnes, maar wanneer is wat ook
alweer?
• Belangrijke data schooljaar 2019-2020
Veel leesplezier!
Alle collega's van de afdeling Educatie & Leesbevordering
De Bibliotheek Haarlemmermeer

Geef een prentenboek cadeau: Woeste Willem
In navolging van de actie 'Geef een boek cadeau' waarbij Koning van
Katoren (Jan Terlouw) voor een symbolisch bedrag verkrijgbaar is, is
vanaf april 'Woeste Willem' van Ingrid & Dieter Schubert voor
€2,50 te koop bij de boekhandel. De missie van deze actie is dat elk
kind opgroeit tussen de boeken. De nadruk hierbij ligt dus vooral bij
geven, waarop gehoopt wordt dat ze bij kinderen terecht komen die
thuis geen boeken hebben. Wijs ouders, collega’s en anderen ook op
deze actie! Meer doen in de klas met Woeste Willem? Mail ons voor
lessuggesties bij dit avontuurlijke prentenboek!

Ooggetuigen - Het fotografisch geheugen van de
tweede wereldoorlog
Op de website Ooggetuigen staat een lessenreeks van 5 lessen
met gratis lesmateriaal geschiedenis voor groep 7 en 8 en de
onderbouw van voortgezet onderwijs: het fotografisch geheugen van
de tweede wereldoorlog. In deze lessen gaan de leerlingen werken
met beeldbronnen en leren over de verschillende manieren waarop
foto’s worden ingezet en hoe beelden de geschiedenis kunnen
manipuleren. De lessen bevatten lesbrieven, handleidingen en slides
voor op het scherm. In les 2 maak je een keuze voor een regio in de
buurt waardoor de lokale geschiedenis van de tweede wereldoorlog
herbeleefd wordt. De lessen zijn ontwikkeld en mogelijk gemaakt

door diverse partijen zoals Future.nl, Vfonds, Museum Hilversum,
Microsoft en betreffen de vakken geschiedenis,
informatievaardigheden en fotografie.

Hij is er weer: de Nationale Jeugdkrakercompetitie!
De Nationale Jeugdkrakercompetitie van de Bibliotheek zorgt
ervoor dat kinderen van groep 7 en 8 - spelenderwijs - beter worden
in het zoeken op internet.
Wekelijks worden vijf nieuwe kraker vragen op de website geplaatst;
dit zijn multiplechoicevragen in verhalende vorm. De leerlingen
moeten deze vragen binnen tien dagen (op school) oplossen. Na
afloop van iedere ronde krijgen zij feedback en de oplossing.
Naarmate de competitie vordert, worden de vragen moeilijker en
krijgen de teams minder tips en hints. De uiteindelijke finale wordt
‘live’ uitgezonden met de vier teams die de hoogste score hebben. De
beste drie spelers kunnen prijzengeld of een leuke attentie winnen.
Kosten: €38,50 per team
Start: na de meivakantie (8 mei)
Finale: vrijdag 26 juni (zie het volledige speelschema)
Je kunt zelf bepalen met hoeveel teams je per klas of school
meedoet. Teams uit heel Nederland en België doen mee aan de
Jeugdkrakercompetitie. Behalve verbetering van de

informatievaardigheden van de leerlingen is de competitie ook
gewoon een leuke afsluiter van het jaar!

Uitslag prijsvraag 'Het Achterhuis'
De theatervoorstelling over het leven van Anne Frank door Sabine
van Boven, 'Het Achterhuis' voor groep 7/8 is gewonnen door IKC
Wereldwijs (groep 7-8) en Klavertje Vier (groep 8c). Deze
groepen maakten kans op deze gratis voorstelling door met hun
groep naar een Bibliotheekvestiging te komen en daar boeken te
lenen in de periode van januari-februari 2020. Wij feliciteren de
winnaars van harte en wensen hen een hele mooie voorstelling op 1
april a.s.!

Nascholingsmiddag voorjaar
Heb je de cursus Open Boek gedaan? Dan is het van belang op de
hoogte te blijven van de laatste trends in leesbevorderingsland.
Daarom bieden wij als Bibliotheek Haarlemmermeer bijeenkomsten
in zowel het voor- als najaar aan, zodat jouw certificering niet
verloopt.
Op woensdag 25 maart en 8 april a.s. organiseren we
weer nascholingsbijeenkomsten. Het thema is: Status leescoördinator
“Hou het niet bij jezelf!” Beide programma’s zijn hetzelfde dus kies
de datum die jou het beste uitkomt. De uitnodigingen hiervoor zijn
direct na de voorjaarsvakantie verstuurd. Heb je deze gemist? Stuur
ons dan nog even een mailtje!

Etiketten voor de schoolbibliotheek zelf uitprinten!
Geen schoolWise maar toch (genre) rug etiketten zelf printen voor op
de rug van de boeken? Dit kan met mediaprint.online. Dit printen
werkt volgens de vaste indeling van NBD Biblion zoals de Bibliotheek

hanteert conform het Media Presentatie Systeem. Het printen kan
met of zonder pictogrammen, toevoeging van eigen trefwoorden of
andere presentatieaanduidingen. Vind hier meer informatie.

Inspiratie voor nieuwe boeken? Boekenbingo!
Zin in een nieuw voorleesboek? Collectiebudget uitgeven? Welk
kinderboek wil je cadeau doen? Ga naar BoekenBingo waarop
suggesties staan met nieuwe titels met daarbij ook beoordelingen
van lezers. Ook leuk: zelf meedoen!

Boekentip van Saskia
Onze Leesconsulent VO – Saskia Schaar – heeft deze keer een
boekentip die ook zeer bruikbaar is in het basisonderwijs.
'Jeugdliteratuur Didactiek', geschreven door Iris Kamp, Janneke de
jong- Slagman en Peter van Duijvenboden, is een boek waarin de
zeer belangrijke rol van de leerkracht naar voren komt. Met name de
leescyclus van inspireren, kiezen, lezen en verdiepen krijgt veel
aandacht en dit kan natuurlijk niet zonder de leerkracht!
Ondanks dat dit naslagwerk geschreven is voor het VO en MBO zou
elke leesbevorderaar het moeten lezen! Het boek zet iedereen met
beide benen op de grond en maakt je (weer) bewust waarom we
allemaal het lezen zo belangrijk is.

Al die verschillende campagnes, maar wanneer is wat
ook alweer?

Het hele jaar door zijn er speciale weken rondom lezen, boeken en
bijbehorende festiviteiten. Maar, hoe hou je er overzicht op?
We hebben het gemakkelijk gemaakt voor de scholen! Op onze
educatie pagina hebben wij de belangrijkste bijelkaar verzameld. Er
staat wanneer de campagne is, voor wie deze bedoeld is en wie de
eigenaar is. Een handig hulpmiddel bij het samenstellen van de
jaarplanning. Deze pagina is nog 'work in progress' en wordt voorzien
van de betreffende campagne-logos en aanvullende informatie zoals
suggesties voor activiteiten in de groepen.

Belangrijke data schooljaar 2019-2020
Wo. 18 maart 2020: Kwartfinale
Doelgroep: Kinderen uit groep 7 & 8
Nationale Voorleeswedstrijd
Vr. 27 maart t/m vr. 3 april 2020
Doelgroep: Kinderen van 0-4 jaar
Media Ukkie Dagen
Wo. 25 maart of wo. 8 april 2020 (kies de datum die jou het beste
uitkomt). Aanmelden vóór 14 maart.
Doelgroep: Leescoördinatoren
Nascholingsbijeenkomst "Hou het niet bij jezelf!"
Tips en ideeën over de taak als leescoördinator door de hele school
Wo. 11 maart 2020
Wo. 15 april 2020
Wo. 17 juni 2020
Doelgroep: Leerkrachten die leescoördinator willen worden
Cursus Leescoördinator 'Open Boek 2.0'
4 maart t/m 10 mei 2020

Doelgroep: Kinderen 6-9 en 10-12 jaar
KinderJury Leesweken
11 t/m 17 mei 2020
Doelgroep: Kinderen 6-9 en 10-12 jaar
KinderJury Stemweek
24 juni 2020
Doelgroep: Kinderen 6-9 en 10-12 jaar
KinderJury Bekendmaking winnaars
Kijk op onze onderwijspagina voor meer informatie.

Mail ons voor al je vragen en suggesties:
edutheek@debibliotheekhaarlemmermeer.nl
of bel met telefoonnummer 023-5664840.

De Bibliotheek Haarlemmermeer is onderdeel van Het Cultuurgebouw

Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief voor het PO van de afdeling Educatie &
Leesbevordering? Klik dan hier.
Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.

