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Laatste NOT nieuws
De voorbereidingen voor een inspirerende week op de NOT van 2019 zijn in
volle gang. In de toolkit Marketing vind je een brief om je eigen partners
vanuit kinderopvang en onderwijs uit te nodigen. Op dit moment worden twee
magazines met interviews over samenwerking binnen de doorgaande lijn 0-12
jaar en het voortgezet onderwijs vormgegeven. Er komen posters om uit te
delen aan bezoekers van de stand. En die stand wordt verrassend nieuw en
anders! Het enige onveranderde zijn de vele enthousiaste collega’s die
BoekStart en de Bibliotheek op school in deze stand zullen vertegenwoordigen.
Nieuwsgierig? Meld je hier aan voor gratis toegangskaarten. Tot ziens in de
Jaarbeurs.

Start inschrijving Nationale Krakercompetitie 2019
De inschrijvingen voor de Nationale Jeugdkrakercompetitie 2019 zijn gestart.
Medewerkers van de Bibliotheek hebben complexe vragen bedacht en
leerlingen van groep 7 en 8 gaan in teams de uitdaging aan om online
antwoorden te vinden. De teams strijden om een mooie geldprijs en natuurlijk
om de titel ‘Beste jeugdkrakers van het jaar’! Lees meer >>>

Thema Kinderboekenweek 2019: Reizen
Op maandag 26 november is in Het Spoorwegmuseum in Utrecht
bekendgemaakt dat Anna Woltz het Kinderboekenweekgeschenk voor de 65ste
Kinderboekenweek schrijft. André Kuipers schrijft het Prentenboek van de
Kinderboekenweek, met illustraties van Natascha Stenvert.
Thema van deze editie is 'Reis mee!', waarin voertuigen centraal staan. Met
een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt. De
Kinderboekenweek vindt volgend jaar plaats van woensdag 2 t/m zondag 13
oktober. Voorjaar 2019 bieden we je een instructie aan voor de
Kinderboekenweek.

Winnaar MediaMasters 2018
Groep 8C van KDBS Het Tangram uit Rotterdam is vanaf nu de ‘Meest
mediawijze klas van Nederland’. De klas streed samen met duizenden klassen
om de felbegeerde titel in de achtste editie van MediaMasters: Nederlands
grootste mediawijsheidproject voor groep 7 en 8.
Na vijf speldagen de wereld van mediawijsheid te hebben ontdekt in de klas en
thuis, bleek de Rotterdamse klas de spannende serious game het best te
hebben doorlopen en de meeste bits (punten) te hebben gescoord. Dit jaar
werd een recordaantal van ruim 180.000 leerlingen aangemeld voor de game.
Lees meer >>>

Titels ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ 2019 bekend
De nieuwe titels van de leesbevorderingscampagne 'Geef een (prenten)boek
cadeau' zijn zijn het jeugdboek Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman
en het prentenboek Kikker is Kikker van Max Velthuijs
Deze boeken zijn komend jaar voor een heel klein bedrag te koop in de
boekhandel zodat je ze makkelijk cadeau kunt te geven. Het streven is om via
deze weg 1 miljoen kinderen te bereiken. Lees meer >>>

Studentenstudiedag Pabo Leest! groot succes
Meer dan 400 pabo-studenten en hun begeleiders bezochten dinsdag 20
november 2018 de inspirerende studiedag Pabo Leest! in de Rotterdamse
Doelen. Onder het motto ‘De tijd van je lezen’ konden de studenten
kennismaken met kinderboekenauteurs van naam en met het belang van lezen
en leesbevordering.
Met dagopener Jacques Vriens hadden veel studenten vroeger als kind al
kennis gemaakt, maar ook kinderen van nu weet hij te boeien. Bekende
schrijvers, illustratoren, didactici en wetenschappers gaven tijdens het
symposium lezingen en workshops. Lees meer >>>

Blended learning voor frontoffice-medewerkers
Voor frontofficemedewerkers is er een leertraject ontwikkeld, waarmee zij hun
kennis over educatieve programma’s voor kinderen, jongeren en volwassenen
vergroten, zoals BoekStart, de Bibliotheek op school, Klik & Tik en oefenen.nl.
Het traject bestaat uit zes e-learningmodules en vier bijeenkomsten en is
ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen en Stichting Lezen
& Schrijven. De Bibliotheken Het Markiezaat / Bergen op Zoom, Hilversum en
Helmond-Peel gaan van november 2018 tot februari 2019 aan de slag met de
pilot van dit leertraject. Lees meer>>>

Nieuwe tools
Onderstaande tools zijn onlangs toegevoegd aan de toolkit of geactualiseerd.





Film en instructieblad Boekenkring
Toegevoegd: filmpjes Diploma Veilig internet
Update alle rekenmodellen (toolkit login)

Kerstgroet
Namens Kunst van Lezen bedankt voor al jullie medewerking en inzet in 2018.
Er is dit jaar weer ontzettend veel gebeurd en er ligt nog een mooie ambitie
voor ons.
Samen met de kernteamleden, POI-coördinatoren en alle mensen die vanuit de
lokale bibliotheken aan BoekStart en de Bibliotheek op school werken, hebben
we dit op de inspiratiedag van 20 september gevierd. De groei van het aantal
kinderopvanginstellingen en scholen neemt dankzij jullie nog altijd toe.
Hele mooie feestdagen gewenst en een goed 2019!

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, die samenwerken binnen het
programma Kunst van Lezen (BoekStart en de Bibliotheek op school).
Redactie en productie: Stichting Samenwerkende POI's Nederland.
Check ook www.debibliotheekopschool.nl of volg ons op Twitter via @debiebopschool en #dbos.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via een e-mail naar info@debibliotheekopschool.nl.
Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief.
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