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Telefonische hulp voor ouders en leerkrachten 

In deze extra nieuwsbrieven informeren we leerkrachten, ouders en kinderen over alle digitale 

bronnen en apps rondom lezen en informatie. En over alle laatste initiatieven die landelijk zijn 

opgestart om makkelijk toegang te krijgen tot boeken en informatie. In sommige gevallen moet 

je inloggen met je bibliotheekpas en dat kan vragen oproepen. 

 

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. 

 

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.    
 

 

TikTok boekvlogcompetitie 

Alle leerlingen in Hengelo, Oldenzaal en Hof van Twente opgelet! Maak 

een boekvlog en win een slagroomtaart voor je hele klas.  

Op sommige de Bibliotheek op school-scholen in Hengelo, Oldenzaal 

en Hof van Twente zouden we nu beginnen met een boekvlogcom-

petitie. Om toch aan het lezen te blijven, is de competitie gestart op 

TikTok. Lees de uitleg, plaats jouw leukste boekpromotie op TikTok en 

wie weet win je voor jouw klas de taart! 
  

 

https://www.bibliotheek.nl/collectie/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html
https://www.bibliotheek.nl/collectie/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/nieuws/1127-veelgestelde-vragen
mailto:info@bibliotheekoldenzaal.nl
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/nieuws/1128-tiktok-boekvlogcompetitie
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/nieuws/1128-tiktok-boekvlogcompetitie


 

Yoleo: karaokelezen met volwassenabonnement 

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! 

En speciaal voor deze periode van thuisonderwijs kun je nu ook 

inloggen met een volwassenabonnement van de bibliotheek. 
 

 

 

#ikleesthuischallenge 

Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel is samen met Stichting Lezen 

deze challenge voor kinderen gestart. Elk nadeel heeft zijn voordeel: 

veel binnen zitten en thuis zijn, betekent natuurlijk ook dat je eindelijk 

al die boeken kunt lezen waar je normaal geen tijd voor hebt. Er is al 

een record aantal kinderboeken verkocht, melden de boekhandelaars. 

Lees de uitleg, plaats jouw foto op sociale media en misschien win je 

wel één van die prachtige voorleesboeken uit de tiplijst van Manon! 
 

 

 

Schat en Scheetje: wepboek voor 4-5 jaar 

Schatje en Scheetje zitten in het gevang. Ze hebben een paar blauwe 

sokken gestolen. En elkaars hart. Elke dag kruipt Scheetje door de 

tralies naar buiten. Daar steelt hij al het mooie van het leven voor zijn 

Schatje. Hij brengt haar de zon, een halve maan, een hele 

sterrenhemel. Ze hebben het heerlijk in hun cel, Schatje en Scheetje. 

Maar dan slaat het noodlot toe: ze worden vrijgelaten! Wat nu? 

Kijk hier voor verwerkingsopdrachten bij het boek   

 

 

Blitz!: e-book voor 6-9 jaar 

Dit spannende verhaal voldoet aan alle normen van een eerste leesboek: 

grote letters, makkelijke woorden, korte zinnen, beknopte hoofdstukjes 

en veel grappige illustraties. Blitz is een raar buitenaards wezentje dat in 

zijn eentje ver weg op bol Nul woont. Blitz is erg tevreden met zijn 

leven, tot het vogeltje Tjilp per ongeluk op zijn planeet landt. Tjilp rust 

een tijdje uit op planeet Nul en vertrekt dan weer naar de aarde, want 

hij mist zijn vriendje Flier. Pas dan realiseert Blitz zich dat hij altijd 

alleen is geweest.  

Kijk hier voor verwerkingsopdrachten bij het boek.  

 

 

https://rijnbrink.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=P_WEB_I011&dli=66a5f8d84a51ad6794532aa023759de7&li=819955a0a320524e2770fbc9121f769c
https://kinderboekenambassadeur.nl/2020/03/17/ikleesthuis/
https://kinderboekenambassadeur.nl/2020/03/17/ikleesthuis/
https://kinderboekenambassadeur.nl/tiplijsten/tiplijst-van-kinderboekenambassadeur-manon-sikkel/
https://www.wepboek.nl/wp-content/uploads/2019/video/schatje-en-scheetje-mp4-640x360-600k.mp4
https://www.wepboek.nl/product/schatje-en-scheetje/
https://www.onlinebibliotheek.nl/ebooks/Rian-Visser/Blitz
https://www.rianvisser.nl/downloads/Blitz_BedenkEenRuimtevoertuig.pdf
https://rijnbrink.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=P_WEB_I011&dli=66a5f8d84a51ad6794532aa023759de7&li=819955a0a320524e2770fbc9121f769c


 

 

  

 

Lampje: e-book voor 9-12 jaar 

Dit is een verhaal over de zee. Over geheimzinnige zeewezens en 

woeste piraten. Over het Zwarte Huis van de Admiraal, waarvan ze 

zeggen dat er een monster woont. Over een grijze vuurtoren op een 

eiland dat nog net vastzit aan het vaste land. Over Lampje, de dochter 

van de vuurtorenwachter, die iedere avond de eenenzestig treden 

beklimt om het licht aan te steken. Over een stormachtige avond, 

waarop de lucifers op zijn en alles misgaat. Maar vooral over dapper zijn 

en meer kunnen dan je ooit had gedacht. 

Kijk hier voor verwerkingsopdrachten bij het boek.   

 

Tips voor digitale geletterdheid 

• Veilig internet quiz Test je kennis over social media en internet 

(10-12 jaar) 

• Mediadiamant Hoe houd je de balans tussen digitale middelen? 

(Voor ouders)  

• Kleuters digitaal Overzicht van tijdelijk gratis apps voor 4-8 

jarigen om de ontwikkeling te stimuleren. 

• Digitale tips voor thuis (Voor ouders) 
 

   

 
 

 

https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/ebook/409273775.html
https://woutertjepieterseprijs.nl/lessuggesties/lampje-lessuggesties-2018/
https://veiliginternetten.nl/quiztool/safer-internet-day-2020/
https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/
https://kleutersdigitaal.nl/tijdelijk-gratis-apps-om-de-ontwikkeling-te-stimuleren/
http://thuisopschool.hetmediateam.com/digitale-tips-voo

