
 

Extra nieuwsbrief de Bibliotheek op school - 2 
  

  

Telefonische hulp voor ouders en leerkrachten 

In de vorige extra nieuwsbrief informeerden we leerkrachten, ouders en kinderen over alle 

digitale bronnen en apps rondom lezen en informatie. In sommige gevallen moet je inloggen met 

je bibliotheekpas en dat kan vragen oproepen. Daarom hierbij een aanvullende nieuwsbrief met 

informatie over ons telefonisch spreekuur. Plus wat nieuwe initiatieven uit het land om kinderen 

te ondersteunen met het lezen en leren thuis! 

 

Heb je vragen over bijvoorbeeld het aanmaken van een wachtwoord of heb je problemen met 

inloggen of het gebruik van onze bronnen? Bel met onze leesconsulenten.  

Maandag t/m vrijdag zijn we tussen 9.00-12.00 uur bereikbaar op 074-2452569. 

Je krijgt de collega’s uit Hengelo aan de telefoon, maar zij kunnen ook de vragen voor Oldenzaal 

beantwoorden.  

Voor algemene vragen met betrekking tot de Bibliotheek op School kun je mailen naar 

ingrid.thuijs@bibliotheekoldenzaal.nl of dyonne.aberson@bibliotheekoldenzaal.nl  

 

Voor vragen over de algemene situatie rond de gevolgen van de sluiting verwijzen we naar de 

veelgestelde vragen op onze website. Of mail naar info@bibliotheekoldenzaal.nl  

 
 

 

 

Schoolschrijver opdrachten 

De Schoolschrijver deelt tijdens de periode van thuisonderwijs lees- en 

schrijfopdrachten van hun Schoolschrijvers. Deze kinderboeken-

schrijvers hebben namelijk ontzettend veel inspirerende ideeën. Kijk 

bijvoorbeeld naar de opdrachten van auteurs Corien Oranje en Marcel 

van Dam. Of bekijk de uitgebreide playlist. Leerlingen van alle 

leeftijden kunnen dit de komende weken IEDERE dag toepassen. Als 

afsluiter van de dag, in 15 minuten.  
  

 

https://www.bibliotheek.nl/collectie/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html
mailto:ingrid.thuijs@bibliotheekoldenzaal.nl
mailto:dyonne.aberson@bibliotheekoldenzaal.nl
https://www.bibliotheekhengelo.nl/nieuws/1830-veelgestelde-vragen
mailto:info@bibliotheekoldenzaal.nl
https://www.facebook.com/deschoolschrijver/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLz5Z7deDs4eNuq-fUiZOjFofsmWpbTSsM&fbclid=IwAR0SHwqSCXMdzbmN6KdSDgz-xt4C52wJLwSrHc0LGhIJ6Sc-YjVSIazvO6w


 

E-books op leesniveau 

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

de Online Bibliotheek voor jeugd & jongeren. Er zijn ook e-books voor 

de beginnende lezers. Je vindt ze als volgt: 

• Ga naar het e-book portaal 

• Zoek in de catalogus op het leesniveau, bijv: avi-start, avi-m3, 

avi-e3 etc. 

• Probeer ook alle niveaus zonder avi- (m3, e3, m4…) 

• Verfijn het resultaat op Eerste leesboekjes of Leren lezen 
 

 

 

Jacques Vriens leest Meester Jaap 

Ver maak jezelf en de kinderen met de playlist van meesterverteller 

Jacques Vriens. Hij leest voor uit z’n eigen leukste, stoutste en gekste 

verhalen over Meester Jaap.  

 

 

 

Jeugdbieb: corona dossier 

Op Jeugdbieb.nl is informatie verzameld voor kinderen over het 

coronavirus. En er staat een verzameling links klaar met dingen die 

kinderen thuis kunnen doen  
 

 

   

 
 

 

https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeByU24XGeyaMpnf2GmrhDxfD3cXzo1Zw
https://www.jeugdbieb.nl/
https://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=366
https://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=366
https://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=368
https://rijnbrink.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=P_WEB_I011&dli=66a5f8d84a51ad6794532aa023759de7&li=7d0cb44d790e0242372710b7ad136f2f

