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Laatste nieuws over ThuisBieb en Make-it@Home! 

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. Zolang de scholen 

gesloten zijn, zitten zij elke werkdag voor je klaar! 

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.  
 

 

 

ThuisBieb komt eraan 

Later deze week lanceert de Koninklijke Bibliotheek de ThuisBieb, met 

100 e-books voor jong en oud. De gratis app is technisch bijna klaar 

en wordt nog dagelijks gevuld met mooie boeken. Zodra Google Play 

en de Apple App Store groenlicht hebben gegeven, komt de app 

beschikbaar. 

 

Net als tijdens in de zomerse VakantieBieb kan iedereen dan gratis e-

books lezen op z’n telefoon of tablet. Hou je appstore dus in de gaten!    

 

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.onlinebibliotheek.nl/e-books/thuisbieb-komt-eraan.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/thuisbieb


 

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 én 

voorgelezen. Een soort karaoke dus! 

En speciaal voor deze periode van thuisonderwijs kun je nu ook 

inloggen met een volwassenabonnement van de bibliotheek. 
 

 

 

Huisarrest: een serie voorleesverhalen 

Huisarrest is een tiendelige serie voorleesverhalen over kinderen die 

vanwege een virus hun huis niet mogen verlaten. De serie wordt 

geschreven en online voorgelezen door tien bekende kinderboeken-

schrijvers, zoals Maren Stoffels, Pieter Koolwijk, Marcel van Driel en 

Abdelkader Benali. Alle schrijvers filmen hun voorleessessie vanuit 

hun eigen huis. De serie is een raamvertelling, geïnspireerd op de 

Decamerone van Boccaccio. 

De afleveringen zijn vanaf 30 maart iedere dag om 14.00 uur te 

volgen en terug te kijken via www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest.  

 

Huisarrest is een initiatief van stichting De Schoolschrijver en KB de 

nationale bibliotheek om basisscholen te helpen op afstand leesplezier 

te bieden aan kinderen.  
 

 

 

Make-it@Home 

Voorlopig wordt het veel binnen zitten... maar stilzitten wordt het 

zeker niet! Tijd om er iets van te MAKEN! Tetem biedt online 

technische activiteiten waar je thuis veel plezier aan beleeft én 

tegelijk wat van opsteekt. Ontdek de kits van Make-it@Home, met 

keuze uit: Kunstige robot, Zonnecellen, Robot-hand en Elektronische 

wenskaart. Bestel één kit of meer en ga er thuis mee aan de slag! 

 

Doelgroep: Er zijn kits verschillende leeftijdsgroepen  

Bestellen: Bestel de kits via make-it.tetem.nl 

Kosten: € 3 per kit incl. verzendkosten. 

Informatie: Download hier alle informatie 
 

 

https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/ontdek-de-bieb/detail/1096-yoleo-2
https://www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest.html
http://www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest
https://make-it.tetem.nl/
http://make-it.tetem.nl/
https://www.bibliotheekhengelo.nl/images/documenten/Make_it_at_home_kits_twentse_maakplaatsen.pdf
https://rijnbrink.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=P_WEB_I011&dli=66a5f8d84a51ad6794532aa023759de7&li=819955a0a320524e2770fbc9121f769c


 

Woesj! 

Woesj is een leerlijn creatief schrijven in 8 podcasts. Hoe spreek je je 

fantasie aan? Hoe tover je met woorden? En hoe zet je je gedachten 

op papier? Met behulp van podcasts hopen we kinderen in de leeftijd 

van 9 tot 12 jaar te motiveren om gekke dingen te doen met hun 

pen! In totaal worden er 8 podcasts ontwikkeld. 
 

 

 

Boekenpitch 

Zoek je een leuke en nuttige thuisopdracht voor groep 6, 7 en/of 8? 

Laat jouw leerlingen, net als Roos uit het voorbeeldfilmpje, alles uit 

de kast halen om hun lievelingsboek aan te prijzen in een boeken-

pitch. Zo bereik je dat de leerling kan vertellen wat een goede 

boekenpitch is, dat hij zelf de kwaliteit van drie bestaande pitches 

beoordeelt en dat hij een eigen pitch opneemt. Klik hier voor een 

voorbeeld en de instructie ‘Boekenpitches in barre tijden’.   

 

 

  

 
 

 

https://centraal.rijnbrink.nl/contentpakketten/detail/woesj-podcasts-creatief-schrijven-voor-kinderen
https://www.sardes.nl/C78-N388-Tip-voor-thuis-daag-leerlingen-uit-met-een-boekenpitch.html
https://www.sardes.nl/C78-N388-Tip-voor-thuis-daag-leerlingen-uit-met-een-boekenpitch.html

