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Waarom we elkaar zijn misgelopen
Dit is de weg
Waarover we kwamen.
We waren alleen
Maar we wilden graag samen.
Ik wist de weg:
Jij had hem gewezen.
Jij kwam van die kant,
Ik kwam van deze.
Ik ging omhoog,
En jij ging omlaag.
Maar jij was hier gister
En ik hier vandaag.

Uit: Wit als een wat / Robbert-Jan Henkes, illustraties van Charles Michels

Leestips
Leespluim maart 2019
De Sardes Leespluim gaat deze maand naar De Grotteling van Benji Davies.
De Grotteling, zegt een orgelwijsje,
sluipt door de gang. Je ziet hem niet,
het duurt niet lang. Maar als je denkt:
wie weet, misschien... zie je hem toch.
Ook ongezien.
Dit orgelwijsje zit in Ruby's hoofd, ze kan er niet van slapen. Ze hoort geluiden,
zag ze daar niet iemand wegsluipen over de daken?
Klik hier voor het juryrapport en voor de activiteiten bij het boek.
Lezen over het klimaat
Wil je in je klas aandacht besteden aan het klimaat? Kijk dan eens naar de lijst
met boeken die website Jeugdbieb heeft verzameld. Bijvoorbeeld het boek
Palmen op de Noordpool van Marc ter Horst. Het klimaat verandert voortdurend.
Dat was altijd al zo, maar nu gaat het veel sneller. Waarom? Mag je nog wel elke
dag douchen? Waarom verdwijnen complete eilanden?
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Voor de nieuwste voorleestips voor kinderen van 0-4 jaar kan je weer kijken bij:
Tom & Pippo Bijvoorbeeld het boek Ik wil NIET naar school!! van Stephanie
Blake. Als het super-konijn Simon voor het eerst naar school gaat vindt hij dat
heel erg spannend. De tekeningen zijn stripachtig en daardoor erg aantrekkelijk.
Prima boek om voor te lezen aan kinderen die binnenkort de stap naar school
gaan maken.
Matilda geeft de nieuwste leestips voor kinderen van 4-12
jaar. Bijvoorbeeld: De ergste schoolreis ooit van Dave Barry.
Alex en zijn vriend Matt zijn op schoolreis naar Washington. Ze ontdekken dat
twee mannen die zich verdacht gedragen waarschijnlijk de president willen
vermoorden! Een boek vol humor en spanning.
Tom & Pippo en Matilda zijn ook leuk om te delen in de nieuwsbrief van school!

Digitale geletterdheid
Mediawijsheid en mediaopvoeding, van speen tot game
Schermen hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten.
Ze weten feilloos hun favoriete filmpje of spelletje te vinden op de tv,
smartphone van mama of tablet van opa. Veel ouders hebben vragen
over het mediagebruik van hun jonge kinderen. Zitten zij niet te lang
achter een scherm? En zijn de filmpjes en spelletjes die ze bekijken en
spelen wel oké?
Tijdens de Media Ukkie Dagen (29 maart t/m 5 april 2019) krijgen
ouders en (professionele) opvoeders antwoord op concrete vragen
over mediaopvoeding zoals: wat zijn goede apps, games en video’s
voor jonge kinderen? Kun je je kind aanleren zélf op tijd te stoppen
met media? En hoe doe je dat dan? Meer informatie vind je op de
website van de Media Ukkie Dagen en op de website over de MediaDiamant.

Informatievaardigheden in de klas? Doe het met Find It! van Stichting FutureNL
In de meeste scholen gaan leerlingen in groep 6 aan de slag met het maken van een werkstuk.
Een ingewikkeld proces van informatie zoeken, vinden, beoordelen, kiezen en verwerken.
Een proces dat je niet vanzelf kunt, maar moet leren.
Ben je op zoek naar een methode om dit samen met je leerlingen te ontdekken? FutureNL, de
Koninklijke Bibliotheek en de Nederlandse bibliotheken hebben, samen
met 35 Nederlandse scholen Find It! ontwikkeld. Find It! bestaat uit:
• Vijf digibordlessen in LessonUp, vindbaar op het kanaal van
FutureNL.
• Een projectboek voor de leerlingen, als PDF beschikbaar om te kunnen printen en kopiëren.
• Per les een lesoverzicht, als PDF beschikbaar. Met de lesdoelen en een toelichting per slide,
voor de leerkracht.
Hier vind je alle onderdelen van Find It!
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Knippen en … plakken in een nieuwsbrief aan ouders
nip

Boekenbingo
Kan jouw kind wel wat extra uitdaging gebruiken? Doe dan mee met de
Boekenbingo! Voor verschillende leeftijden vind je op de website een
selectie kinderboeken. Na aanmelden kan je kind aanvinken welke
boeken het heeft gelezen. Bij 20 gelezen boeken ding je mee voor
mooie prijzen. Begin snel want de actie loopt tot 1 juni.
Kijk voor meer informatie op: www.boekenbingo.nl

Nieuw: Maakworkshops (8+)
Vanaf maart start een nieuwe serie 'Maakworkshops'
voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar in de vestigingen
Lombardijen, IJsselmonde, Ommoord en Nesselande.
Hierbij kunnen kinderen op een laagdrempelige manier
kennis maken met nieuwe media, trends en actuele
informatie- en maaktechnieken. De workshops zijn
gratis voor leden van de bibliotheek en €2,50 voor niet
leden (reserveren verplicht).
Meer informatie vind je in de agenda van de bibliotheek.

Nieuws vanuit de bibliotheek
Conferentie Leesbevordering
We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de Conferentie
Leesbevordering van 12 juni a.s. We zijn nog druk bezig met het
programma. Een van de sprekers is in ieder geval Lidewijde Paris. Zij is de
schrijfster van de boeken Hoe lees ik en Hoe lees ik korte verhalen. Daarin
pluist zij uit hoe verhalen werken en hoe je als lezer nog meer uit literatuur
kan halen. Zelf is zij ook een echte verhalenverteller en zij zal ons met
veel voorbeelden, filmpjes en humor komen inspireren.
Alles is kunst-festival
Samen met Lemniscaat organiseert Bibliotheek Rotterdam
16 maart alweer de tweede editie van het Alles is kunstfestival. Een gratis kunstfestival voor kinderen (4-12 jaar)
waar alle vormen van kunst aan bod komen. Denk aan

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school Rotterdam – maart 2019
3

beeldende kunst, theater, dans, zang en schrijven.
Kijk hier voor meer info.

Wordt jouw klas ‘Slimste klas van Rotterdam 2019’?
De leukste en spannendste quiz van Rotterdam is terug! De LekkerSlim!-quiz is speciaal voor de
groepen 7 en 8 van Rotterdamse bassischolen.
De voorronde bestaat uit grappige en hersenkrakende meerkeuzevragen over onder andere
Rotterdam, geschiedenis, spel en vrije tijd. Je speelt de
voorronde gewoon in de klas, je bepaalt zelf wanneer. Je twee
leerlingen die de quiz het beste maken, hebben een kans op
een finaleplek tijdens The Final, op 27 juni in Ahoy. De hele
klas mag die dag mee om aan te moedigen, en er zijn allerlei
sportactiviteiten te doen. Wordt jouw klas ‘Slimste klas van
Rotterdam 2019’?
De voorronde kan je nog spelen tot en met 17 mei. Meld jouw
klas snel aan via www.lekkerslimquiz.nl/aanmelden.

De Nationale Voorleeswedstrijd
Woensdag 6 maart was de kwartfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd voor de regio Rotterdam
en omstreken. Er waren heel veel goede kandidaten dus het was een spannende wedstrijd. Thijs
Buitendijk (groep 8 IKC Ambacht – Vlaardingen) en Diederik Deutman (Tarcisiusschool –
Rotterdam) zijn nu geselecteerd voor de volgende ronde: de Provinciale finale op 3 april.

Leesbevordering
Kinderjury
Kinderen kunnen weer plaatsnemen in de grootste publieksjury van Nederland, namelijk de
Kinderjury! De jury bestaat uit alle kinderen van 6 t/m 12 jaar die stemmen op hun favoriete boek.
Alle boeken die vorig jaar zijn uitgegeven komen in aanmerking voor de prijs. Om het overzichtelijk
te maken zijn er leeslijsten: lijsten met de meest bijzondere boeken in de leeftijdscategorie 6-9 jaar
en 10-12 jaar. In de week van 20-26 mei kan er gestemd worden.
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De Leescoalitie selecteerde ook boeken die in aanmerking komen voor de
Prijs van de Nederlandse Kinderjury. In deze elf boeken beleven kinderen een
verhaal door andermans ogen. Een verhaal wordt verteld vanuit een meisje
met een lichamelijke beperking en een ander door een vluchteling. De
Leescoalitie maakte samen met Kidsweek filmpjes om zo de boeken in
klassen te kunnen promoten.
Op de website van de Kinderjury staan vijf digitale lessen klaar om meteen
met de Kinderjury aan de slag te gaan!

Uit de media

Jeugdbieb wil kinderen op een verantwoorde manier toegang geven tot nieuws en actualiteiten,
informatieve websites, filmpjes en apps. Onder 'verantwoord' verstaan wij betrouwbare informatie
zonder reclames, ongewenste inhoud of dubieuze afbeeldingen. De informatie van Jeugdbieb wordt
daarom van tevoren door de webredactie gescreend en beoordeeld.
Op tal van manieren wordt samengewerkt. Sinds januari 2015 werkt Jeugdbieb samen met
Nieuwsbegrip. Jeugdbieb zorgt voor de overzichten met geschikte boektitels en websites die passen
bij het wekelijkse Nieuwsbegrip-thema.
Van begin af aan is ook altijd ruim aandacht geweest voor leesbevordering. In het kader hiervan zijn
de 'Leestippers' actief: een aantal kinderen dat recensies schrijft over de boeken die ze zelf hebben
uitgezocht.
Kikker viert zijn 30e verjaardag.
Bekijk deze pagina en ontdek alles over de wereld van Kikker en zijn vriendjes.
Dit jaar verschijnt o.a. een nieuwe
voorleesbundel en een kartonboek. Je kunt
lekker zingen en dansen met Kikker viert feest!
Bovendien is vanaf 5 april het
prentenboek Kikker is Kikker voor €2,- te koop
in de boekhandel. Lees hier alles over de actie
Geef een prentenboek cadeau!.
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Voor in de agenda
Onderwerp

Georganiseerd door

Datum

Aanmelden/inzenden voor of toelichting

Bibliotheek Rotterdam

Startdata:
13+14
maart

Voor leerkrachten
openboek@bibliotheek.rotterdam.nl

Bibliotheek Rotterdam

12 juni

Een inspirerende middag rondom
leesbevordering met o.a. Lidewijde Paris

ACTIVITEITEN Bibliotheek Rotterdam:
Cursus Open Boek
scholing tot
leescoördinator
Conferentie
Leesbevordering

LANDELIJKE EVENEMENTEN:
Nederlandse Kinderjury
2019

CPNB

6 maart t/m
19 mei

Voor groepen 3 t/m 8
Leesweken

Media Ukkie Dagen
2019

Mediawijzer.net

29 maart
t/m 5 april

Thema: ‘van speen tot game’

Lezen Centraal 2019
‘Te mooi om waar te zijn’

Stichting Lezen

10 april

Over het (laten) ervaren van de schoonheid en
kracht van boeken

Makkelijk Lezen Dag:
Hoe begrijpend lezen
leidt tot leesplezier
Annie MG Schmidt
lezing 2019

Makkelijk Lezen

14 mei

Voor leerkrachten, remedial teachers,
leesconsulenten, logopedisten.

Kinderboekenmuseum
ism Stichting IBBYNederland en mede
mogelijk gemaakt door
Stichting Lezen en het
Nederlands
Letterenfonds.

15 mei

Marjolijn Hof houdt de 20e Annie M.G.
Schmidtlezing. In het Kinderboekenmuseum in
Den Haag zal ze haar visie geven op actuele
ontwikkelingen in de kinder- en jeugdliteratuur.
De titel van haar lezing wordt later bekend
gemaakt. Klik hier voor tickets.

Nederlandse Kinderjury
2019

CPNB

20 mei t/m
26 mei

Voor groepen 3 t/m 8
Stemweek

Kinderboekenweek
2019

CPNB

2 t/m 13
oktober

Thema: ‘Reis mee!’

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Bibliotheek Rotterdam
Redactie: afdeling Educatie
Check https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/educatie of volg ons op Facebook
Suggesties voor de nieuwsbrief? Aan- of afmelden?
Mail dan naar nieuwsbriefdbos@bibliotheek.rotterdam.nl
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