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Kijk hier regelmatig voor actuele nieuwtjes en leuke tips!
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Dolfje Weerwolfje 25 jaar! Kleurwedstrijd!
Paul van Loon schrijft al 25 jaar boeken over Dolfje Weerwolfje. Daarom is het deze week een
beetje feest. Bij de bibliotheken van Bibliotheken Zuidoost Fryslân kun je meedoen aan een
wedstrijd waarbij je het nieuwste Dolfje Weerwolfje boek kunt winnen.
Hoe werkt dit?
Ga naar de website van de bibliotheek https://www.bzof.nl/jeugd/dolfjeweerwolfje.html
en download de kleurplaat. Print en kleur deze kleurplaat en lever heb snel in bij de bibliotheek
(dit kan tot 8 maart)Je kunt ook een kleurplaat afhalen. Let dan wel op de aangepaste tijden van
de afhaalbieb.
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Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Jonge kinderen weten de weg in de ‘digitale wereld’
razendsnel te vinden. Ze swipen op de tablet of
smartphone zo naar hun favoriete filmpje of app. Kinderen
beleven hier veel plezier aan en voor ouders geeft het af en toe een momentje voor jezelf. Maar
dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te klein om er wijs mee om te gaan en begeleiding van
ouders en verzorgers is nodig.
Wist je dat door het samen kijken van een filmpje of samen spelen van een online spelletje een
kind er ook echt iets van opsteekt? En dat de afwisseling met andere activiteiten, zoals
buitenspelen, belangrijk is? In het mediagebruik van het kind ligt meer dan wat je als ouder
misschien op het eerste oog ziet. Het is onderdeel van de opvoeding. Door samen van media te
genieten kunnen kinderen volop de kansen van media benutten en blijven de risico’s beperkt.
Het thema van de Media Ukkie Dagen 2021 is daarom: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.
Tijdens de Media Ukkie Dagen van 26 maart t/m 2 april 2021 wordt aandacht gevraagd voor
mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ouders en verzorgers van jonge
kinderen krijgen tijdens deze campagne tips om aan de slag te gaan met het mediagebruik
binnen het gezin. We geven antwoord op vragen, zoals: hoe kan je als gezin samen plezier
beleven aan media? Welke inhoud past goed bij je kind? Hoe kan je je kind veilig begeleiden op
de tablet? En hoe zorg je voor de juiste balans in momenten met en zonder media?
Kijk eens op https://www.mediaukkiedagen.nl/tips/
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Lidmaatschap tot 18 jaar gratis
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van
uw kind. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek! Bovendien is de
bibliotheek al een paar jaar Boetevrij! Dit betekent dat het niet erg is de boeken iets later
in te leveren dan eigenlijk de bedoeling was.
In de periode dat de bibliotheken gesloten zijn kunnen kinderen online lid worden van de
bibliotheek. Met een lidmaatschap kunnen kinderen gebruik maken van diensten van de
bibliotheek, zoals Bereslim (online prentenboeken)en Yoleo (voor kinderen die lezen niet
zo leuk vinden)en online lezen via de Koninklijke Bibliotheek. Ook is er de luisterbieb app
voor kinderen die liever naar een boek luisteren dan het zelf te lezen..
Als leerkracht kunt u boeken reserveren om in de klas te lezen. Per pas nu tijdelijk max. 25.
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Boeken van Paul van Loon
Weerwolf Raket
Wrow! Dolfje en Noura gaan op reis in Leo’s helemaal zelf gebouwde raket.
Daarmee kun je naar de maan, volgens Leo. Dolfje en Noura geloven er
niets van. Maar de raket vliegt echt de lucht in! Ze komen op een
wonderlijke plek terecht. Een vreemd landschap, vol vreemde wezens. Waar
zijn ze geland? Op de maan? Of…

Foeksia redt de natuur
Spannend en grappig avontuur voor beginnende lezers over de natuur en
milieubewustzijn van Foeksia de miniheks (zelf lezen 7-9 jaar).
Foeksia hoort een vreemd geluid in het Heksenbos. Wat is dat? Ze gaat erop
af en ziet een bus met kinderen. Wat komen die in het bos doen? Waar komt
al die rommel opeens vandaan? En wat zijn Grit en Murmeltje van plan?

Raveleyn
Sprookjesachtig verhaal over een groep kinderen die de stad Raveleijn van
de kwaadaardige graaf Grafhart moeten zien te bevrijden. Een
fantasierijk jeugdboek, in samenwerking met de Efteling, voor lezers vanaf
tien jaar.
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