Jaarprogramma Primair Onderwijs 2022/2023
Inleveren formulieren vòòr 11 juli: kjaspers@bibliotheeklangedijk.nl
Groep

Programma

Korte omschrijving

Doel

Periode

Locatie

1/2

Prentenboekenkist

De bibliotheek stelt een kist ter
beschikking met daarin
30 exemplaren van de mooiste en
nieuwste prenten- en voorleesboeken.
De leerkracht kan daardoor zelf
bepalen hoeveel tijd hij/zij aan welke
boeken kan besteden.

Leesbevordering

Gehele
schooljaar

School

1/2

Inspiratieavond
Nat. Voorleesdagen

Deskundigheidsbevordering voor
leerkrachten, waarin de Prentenboeken
Top Tien van de Nationale
Voorleesdagen centraal staat.
Er worden ook lesideeën gedeeld.

Leesbevordering

Jan 2023

Bibliotheek

1/2

KIEK

In KIEK kleuters gaan kinderen van
groep 1 en 2 aan de slag met beeld. Zij
praten over wat ze zien, vertellen
verhalen bij foto’s, maken kleine
stappen op het gebied van
beeldbewerking en gaan met diverse
fotomaterialen op ontdekkingstocht.

Mediawijsheid

Gehele
schooljaar

School

Extra kosten

Inschrijving
groep:

Groep

Programma

Korte omschrijving

Doel

Periode

Locatie

1/2

Letterdief

Grappige opdrachten n.a.v. het boek
‘Alfabet’ van Charlotte Dematons.
Vinden de kleuters boksende beren, de
broccoli in bikini op de bloemetjesbank
of de baby in de bolderkar?

Leesbevordering

Op aanvraag

Bibliotheek

3

Bee Botje

De Bee-Bot is een programmeerbare
robot waarmee kinderen zelf een
bepaalde route kunnen uitstippelen,
instellen en doorlopen. Leerlingen
luisteren naar gedichten en verhalen en
leren deze te begrijpen. Met behulp
van de Bee-Bot en twee lesbrieven
gaan leerkrachten aan de slag met
aansprekende activiteiten.

Mediawijsheid

Gehele
schooljaar

School

3

Gevaarlijk!

Leerlingen maken kennis met de eerste
leesboekjes. Centraal staat het boek
‘Gevaarlijk’ van Tim Warnes.
Er zijn lange en korte woorden,
moeilijke en makkelijke en die woorden
mogen overal op geplakt worden. Net
zoals Mol in dit verhaal doet.

Leesbevordering

Nov 2022

Bibliotheek

Extra kosten

€55,-

Inschrijving
groep:

Groep

Programma

Korte omschrijving

Doel

Periode

Locatie

4

De ongelooflijk
Bijzondere
Boekeneter

Dit project gebaseerd op het
gelijknamige boek ‘De ongelooflijk
bijzondere boekeneter’ van Oliver
Jeffers. Harry vindt boeken letterlijk om
op te eten en dit staat garant voor
hilarische momenten.

Leesbevordering

Gehele
schooljaar

School

4

Vroeger

Het prachtig uitgevoerde ‘Vroeger’
legt een verbinding tussen
leesbevordering en cultuureducatie.
Martine Letterie schreef er passende
verhalen bij. Vijf historische foto’s in
een fotoboek laten leerlingen
kennismaken met het leven zoals dat
honderd jaar geleden was.

Mediawijsheid

Gehele
schooljaar

School

5

Leesprogramma:
Duik in het diepe

Het doel is het leesplezier te vergroten
bij kinderen die lezen moeilijk of niet zo
leuk vinden. Kinderen maken kennis
met boeken uit verschillende genres en
na elk gelezen boek verdienen zij een
stempel in hun boekenpaspoort.

Leesbevordering

Gehele
schooljaar

School

Extra kosten

Inschrijving
groep:

Groep

Programma

Korte omschrijving

Doel

Periode

Locatie

Extra kosten

5-6

Level UP!

Level up! Is een reeks lessen waarbij op
speelse manier inzicht wordt gegeven
over bewust en positief gamen.
Het is een samenwerking tussen AZ en
de bibliotheek Kennemerwaard en
bestaat uit een voorlichting voor
ouders en leerkrachten. Er worden vijf
lessen (online) gegeven door een
consulent van de bibliotheek. En voor
winnende klassen een afsluitend
Challenge Event in het AZ-stadion.

Mediawijsheid

Op aanvraag

School

Prijsopgave

6

Natuurlijk in de bieb!

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur
is……. Na een rondleiding en
introductie, beginnen de leerlingen aan
de speelse ontdekkingstocht door de
bibliotheek. Bij elke categorie horen
opdrachten over het thema ‘natuur.’
De opdrachten zijn gericht op het
vergroten van de mediawijsheid van
kinderen.

Mediawijsheid

Mrt 2023

Bibliotheek

7/8

Voorleestalent

In een introductie les krijgen leerlingen
van de bovenbouw voorleestips over
hoe je voorleest aan de peuters en/of
kleuters van school.

Leesbevordering

De aarde is groen
groen moet je doen

School

Inschrijving
groep:

Groep

Programma

Korte omschrijving

Doel

Periode

Locatie

Extra kosten

7/8

Voorleeswedstrijd

De voorleeskampioen van jouw school
strijdt in de bibliotheek tegen de
andere kampioenen van Dijk & Waard.
Schrijf zelf de schoolkampioen in via
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

Leesbevordering

Okt 2022
- Feb 2023

Organiseer
voor 1 dec
de
voorronde
op school.

Aanmelden
groep
€27,50

8

Kinderboekenweek
In aanloop naar de Kinderboekenweek
2022: Gi – Ga – Groen maken wij alvast een speurtocht door
de bieb waarin je zoekt naar 9 negen
wonderlijkheden uit de natuur. Bij elke
categorie horen opdrachten over het
thema ‘natuur.’ De opdrachten zijn
gericht op het vergroten van de
mediawijsheid van kinderen.

Mediawijsheid

Sept 2022

Bibliotheek

Leesbevordering

Op aanvraag

School

Voor verschillende groepen
geschikt 1-3

Vertelplaten

De bibliotheek bezit een mooie
collectie vertelplaten van
diverse prentenboeken.
De platen prentenboeken kunnen
ingezet worden bij verschillende
leesbevordering projecten.

Inschrijving
groep:

Groep

Programma

Korte omschrijving

Doel

Periode

Locatie

5-8

Europese
Verhalenkoffer

In de Europese verhalenkoffer zitten
spannende (voorlees)verhalen met
opdrachten en bijbehorende
voorwerpen om te gebruiken bij lessen
over Europa en de Europese Unie.

Mediawijsheid

Gehele
schooljaar

School

1-8

Klassikaal lenen

Ga met de hele groep naar de
bibliotheek en kom terug met een
verse stapel leeswerk.

Leesbevordering

1x per 6
weken, op
afspraak

Bibliotheek

1-8

Boektoer
Probiblio

Schoolthema’s &Groepsprojecten?
Maak gebruik van BoekToer, de digitale
etalage van Probiblio. De school kiest
via de etalage de gewenste collecties.
De 40 boeken worden bij de
bibliotheek geleverd in een krat.
De school krijgt een melding wanneer
de bestelling klaarstaat en opgehaald
kan worden.

Leesbevordering

Aanvragen
6 weken
Van tevoren

School

Extra kosten

€40,6 weken

Inschrijving
groep:

5-8

Makkelijk Lezen Plein

Wat als lezen niet zo makkelijk gaat?
Hiervoor heeft de bibliotheek een
collectie boeken op het
makkelijk lezen plein. Speciaal voor
kinderen van 8 tot 12 jaar.
Heb je advies of hulp bij leesproblemen
nodig of zijn er vragen over de
collectie? Neem contact op met de
bibliotheek.

Schoolpas

Bij de klantenservicebalie van bibliotheek Langedijk ligt de schoolpas. Leerkrachten kunnen hier materialen op halen.
De uitleenvoorwaarden:
 er kunnen maximaal 30 materialen op de schoolpas geleend worden.
 het is niet mogelijk om op deze pas meer dan 5 boeken over hetzelfde onderwerp te lenen. Daarvoor dient u gebruik te maken van de themacollecties
‘Boektour’ van Probiblio.
 alle materialen worden uitgeleend voor 6 weken.
 zijn de boeken te laat, dan wordt € 0,15 per boek per openingsdag in rekening gebracht.

Bibliotheek Langedijk
Bosgroet 4
1722 KA Zuid-Scharwoude
klantenservice: 0226-313304
www.bibliotheeklangedijk.nl

