
 

Extra nieuwsbrief de Bibliotheek op school 
  

  

Online hulp voor ouders en kinderen 
Net als de scholen zijn alle bibliotheekvestigingen in Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal 

gesloten. Voor klanten geven we zo goed mogelijk antwoord op veelgestelde vragen over de 

gevolgen hiervan. Ondertussen zitten we niet stil! 

 

Deze extra nieuwsbrief is voor alle ouders en kinderen. Er staan namelijk veel digitale 

bronnen en apps rondom lezen en informatie klaar waar zij gebruik van kunnen maken. In 

sommige gevallen moet je inloggen met je bibliotheekpas. Met de Bibliotheek op school zijn alle 

kinderen lid van de openbare bibliotheek, dat komt nu extra goed van pas! 

 

Heb je vragen? Dan kun je deze stellen via info@bibliotheekoldenzaal.nl. 

 

Namens alle leesconsulenten en medewerkers van de bibliotheek veel wijsheid en veerkracht 

toegewenst in deze ongewone tijden. 
 

 

 

Yoleo: karaokelezen 

Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de 

boeken? Door lezen leuk te maken! Met Yoleo verdien je leespunten 

die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten. Lezen met 

Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt getoond en 

voorgelezen. Een soort karaoke dus! 

lees meer >  

  

 

 

E-books 

Met je lidmaatschap van de Bibliotheek kun je ook e-books lenen op 

de Online Bibliotheek voor jeugd & jongeren. Je hebt keuze uit bijna 

30.000 titels van romans, jeugdboeken tot en met spannende thrillers. 

Je kunt tot 10 titels tegelijk lenen, met een uitleentermijn van weken 

en onbeperkt verlengen. 
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lees meer >  

  

 

 

LuisterBieb 

De LuisterBieb bevat honderden luisterboeken. Met de LuisterBieb 

geniet je altijd en overal van de mooiste verhalen. 

lees meer >  

  

 

 

Bereslim: interactieve beleefboeken 

Bereslimme Boeken zijn interactieve animatiefilms van bekende 

prentenboeken. Deze interactieve films stimuleren de taalontwikkeling 

van kinderen. Maar ze zijn ook gewoon leuk, want kinderen beleven 

veel plezier aan de bewegende beelden, de muziek en de 

geluidseffecten. 

lees meer >  

  

 

 

De Voorleeshoek 

De Voorleeshoek is een digitaal hoekje op de tablet, telefoon of 

computer waar kinderen van 0-10 jaar filmpjes kunnen kijken en even 

heerlijk weg dromen. De filmpjes zijn combinaties van spannende 

verhalen, leuke prenten en mooie muziek. Elke week worden er vier 

nieuwe filmpjes geplaatst. Zo heb je altijd een rijk gevulde 

boekenkast! 

lees meer >  

  

 

 

Jeugdbibliotheek.nl 

Op deze speciale website vind je leestips, thema's voor werkstuk of 

spreekbeurt, nieuws en leuke weetjes die de Bibliotheek te bieden 

heeft voor kinderen van 0-18 jaar. 

lees meer >  

  

 

 

Jeugdbieb 

Jeugdbieb is een veilige website met een verzameling links naar 

nieuwtjes, filmpjes en apps voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Je 

vindt er alles over dieren, hobby & sport, lezen, natuur, landen, 

geschiedenis, techniek, mensen en nog veel meer! 
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lees meer >  

  

 

 

Junior Einstein 

Junior Einstein biedt een online leeromgeving voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Voor alle vakken is er een ruim aanbod aan 

oefeningen voor verschillende groepen met variërende 

moeilijkheidsgraad. 

lees meer >  

  

 

 

Langaroo: samen spelen met taal 

Langaroo is hét taalplatform om samen met je kind te spelen met taal. 

Door samen aan de slag te gaan leer je elkaar beter kennen, ontdek je 

Lingoland en worden jullie ook nog beter in één of meerdere talen. 

Langaroo is ontwikkeld door de VoorleesExpress en meertalig.nl, om 

alle ouders in staat te stellen om de taalontwikkeling van hun kinderen 

te stimuleren. 

lees meer >  

  

 

 

Mediawijsheid game en quiz 

Stap op je surfplank en leer alles over je digitale privacy in de 

DataDetox Game! Ga slim om met cookies, denk na over 

wachtwoorden en vind de schat van hacker Ultra. En gebruik jij 

internet op een veilige manier? Herken jij een fake account? Wat doe 

jij als je getuige bent van cyberpesten op Instagram? Doe de quiz op 

Veilliginternetten.nl. 

lees meer >  

  

 

 

De waanzinnige podcast 

Podcasts voor en door kinderen over kinderboeken. De Waanzinnige 

Podcast wil alle kinderen in Nederland aansteken met leesplezier. 

Want lezen verruimt ons denken, leert ons de ander beter te begrijpen 

en vergroot ons welzijn. De Waanzinnige Podcast is een praktische 

invulling voor leraren en ouders om met leesplezier aan de slag te 

gaan. 

lees meer >  
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BiebLab 

Vanaf 17 maart verschijnt iedere middag om 14.00 uur een speciale 

aflevering van BiebLab, met de leukste huis-tuin-en-keuken 

opdrachten. Zoal een Happertje maken, Schaduwtheater en een 

Knikkerbaan van boeken. 

lees meer >  

  

 

 

Overige tips 

> Zoek of maak zelf een leuke Leesbingo. 

> Kijk en lees mee met nijntje app voor Android en IOS. 

> Wepboek biedt 20 geanimeerde prentenboeken om samen te kijken 

en luisteren. 

> Spotify Playlist met kinderboeken voor 2-8 jaar in podcastvorm 

> Programmeer of animeer met Scratch je eigen game! Kijk hier voor 

uitleg! 

> Verbeter je informatievaardigheden met de Webdetective 
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