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Waarom deze nieuwsbrief? 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u gebruik maakt van de webshop Kans voor uw kind. Met de nieuwsbrief 

houden wij u op de hoogte van het actuele aanbod van de webshop. Ook zullen we hierin speciale activiteiten 

uitlichten, om er zeker van te zijn dat uw kind(eren) niets hoeven te missen! Wist u bijvoorbeeld dat  

bibliotheken veel leuke activiteiten voor kinderen organiseren?  En dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen 

worden? Daarom zetten we deze keer de bibliotheken in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum in 

het zonnetje. 

 

 

Vakantielezen in de bieb! 

Lezen is leuk en belangrijk voor uw kind. Daarom starten de bibliotheken van Delfzijl, Appingedam en 

Loppersum het project Vakantielezen voor kinderen op de basisschool. Met dit project krijgen kinderen de 

mogelijkheid om in de vakantie te blijven lezen. Dat is goed voor hun leesvaardigheid na de vakantie. En ze 

kunnen er ook nog wat van leren. 

 

De kinderen van groep 3 worden uitgenodigd in de bibliotheek. 

Hier worden feestelijk ontvangen en worden ze voorgelezen 

en krijgen ze o.a. een Zomertopboek en een bingokaart. De 

bedoeling is dat ze een leesboek uitzoeken in de bibliotheek  

en deze in de vakantie gaan lezen. Het geleende boek kan in de 

zomervakantie in de  bibliotheek van Delfzijl, Appingedam of 

Loppersum  worden ingeleverd. De kinderen kunnen dan weer 

een leuk boek uitkiezen in de bibliotheek. 

 

In de bibliotheek hebben we tijdens  de zomerperiode een 

zomerse gezellige vakantiehoek waar je nieuwe vakantieboeken kunt uitzoeken maar ook samen kunt lezen. Om 
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boeken te lenen is het wel zo, dat uw kind lid wordt van de bibliotheek. Dus goed om te weten: Kinderen tot 18 

jaar zijn gratis lid van de bibliotheek! Na de vakantie komt er een bibliotheekmedewerker in groep 4 op de 

deelnemende basisscholen om  te praten over de gelezen vakantieboeken.  

 

Vakantielezen wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels en Stichting lezen en Biblionet 

Groningen. 

 

Kinderboekenambassadeurs 

Hans en Monique Hagen zijn benoemd tot  kinderboekenambassadeurs van Nederland. Zij vertellen over hoe 

leuk lezen is en waarom het belangrijk is voor de ontwikkeling van uw kind. En hebben ook leuke filmpjes 

gemaakt.  Kijk ook eens op http://www.kinderboekenambassadeur.nl 

 

 

Zomercadeautje: de VakantieBieb app! 
De VakantieBieb is er weer, hét zomercadeautje van de bibliotheek. Met meer dan 60 e-books voor het hele 

gezin op smartphone of tablet. Met de VakantieBieb heeft iedereen toegang tot een omvangrijke selectie 

Nederlandse e-books gedurende de hele zomer.  De VakantieBieb sluit op 31 augustus. 

 

In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar. Zo kunnen ze lekker 

doorlezen in de vakantie. Lezen is leuk 

en de leesvaardigheid (en AVI-niveau) 

blijft erdoor op peil. 

  

Mooie e-books voor 6-18 jaar 

De VakantieBieb omvat ook deze 

zomer een mooie lijst met 

avontuurlijke, griezel-, detective, 

fantasie- en humoristische e-books in 

diverse leeftijdsklassen zoals De Grijze 

Jager (De vroege jaren, Het toernooi 

van  

Gorlan) van John Flanagan, Dolfje 

Weerwolfje (Boze drieling) van Paul 

van Loon, Klem! van Mirjam 

Oldenhave of Verdacht van Carry Slee.  
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Ook ruime keuze voor volwassenen 

Ook volwassenen hebben vanaf 1 juli ruime keuze: uit romans of spannende en informatieve e-books zoals De 

gevleugelde van Arthur Japin, De eerste vrouw van Susan Smit, Neem een geit van Claudia de Breij of Hittegolf 

van Suzanne Vermeer. 

 

Lezen zonder internet 

De app is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via de App Store of Google Play Store. De 

geselecteerde e-books komen op de boekenplank in de app te staan. Na het downloaden is voor het lezen van 

de e-books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor vakantie. 

 

Meer weten of de app downloaden? 

Kijk op: https://vakantiebieb.nl/ 

 

 

Gratis abonnement voor uw kind 

Word lid van de bibliotheek. Als lid mag je tot 25 boeken, dvd’s, games, luisterboeken of tijdschriften tegelijk 

lenen. Je mag alles 4 weken houden. Als het tijd is om in te leveren, ontvang je een handige herinneringsmail. 

Toch een keertje te laat? Dat geeft niks, je hoeft geen boete te betalen. 

 

Tot 18 jaar gratis 

Als bibliotheeklid kun je lenen bij al onze vestigingen en die van het Groninger Forum. Is iets niet aanwezig? Dan 

kun je tot 5 items tegelijk reserveren. We vullen de collecties wekelijks aan met nieuwe boeken, dvd’s, games, 

luisterboeken en tijdschriften. Onze bibliotheken zijn bovendien langer en vaker open dan ooit.. Tot 18 jaar is 

het abonnement helemaal gratis. Het abonnement voor volwassenen kost € 4,- per maand. Dit bedrag kan 

maandelijks of jaarlijks worden betaald. 

 

 Schrijf je online in of kom langs in de bibliotheek bij jou in de buurt. Met een tijdelijk pasje kun je direct lenen. 

Je bibliotheekpas krijg je thuisgestuurd. Bekijk het overzicht onderaan deze pagina om te zien wat je allemaal 

met je bibliotheekabonnement kunt doen. 

 

Lid worden  van de bibliotheek? 

 

Kijk  op: https://biblionetgroningen.nl/lid-worden of klik op de button: 
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Vind een bibliotheek in uw buurt 
Op deze pagina vindt u een overzicht van bibliotheken in onze gemeenten: 

https://biblionetgroningen.nl/bibliotheekvestigingen 

 

 

Alle nieuws en activiteiten van bibliotheken 
Activiteiten, de collectie en al het nieuws. U vind het hier: 

https://biblionetgroningen.nl/ 

 

 

Veel leesplezier deze zomer! 

 

 

 

 

Vragen over de webshop? 
Voor vragen over uw account en activiteiten voor uw kind(eren), kunt u maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot  

10.00 uur bellen naar 0596-63 97 68. 

 

Mailen kan ook: webshop@isdnoordoost.nl 


