
Begeleidende tekst PO 
 
Breng de VakantieBieb onder de aandacht, bijvoorbeeld met deze posters! 

 

Geachte «AANHEF», 

 

Jaarlijks blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen dankzij de VakantieBieb. 

Een mooie ontwikkeling en bovendien erg belangrijk. Blijven lezen in de vakantie helpt namelijk 

een terugval van het AVI-niveau voorkomen. 

 

Ook deze zomer gaat de VakantieBieb weer open en er staat een brede selectie van maar liefst 

50 e-books voor het hele gezin klaar. Bijvoorbeeld Deze mop is top van Paul van Loon, Met opa 

door Europa van Tamara Bos, Level 13, Game Over van Esther van Lieshout en De 

Zevensprong van Tonke Dragt. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek 

en gratis te downloaden. Een lidmaatschap is niet nodig. 

De VakantieBieb voor kinderen opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen 

beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.  

 

Op deze manier kunt u de VakantieBieb onder de aandacht brengen: 

 Hang bijgevoegde posters op in uw school of in de klas.   

 Bestel het gratis promotiepakket, met leuke giveaways (én winactie) voor uw leerlingen 

via www.vakantiebieb.nl/bestellen met uw persoonlijke code: «LOGIN/Code»  

U kunt het pakket bestellen tot en met 31 mei. Heeft u al een promotiepakket besteld naar 

aanleiding van onze e-mailing? Dan is nogmaals bestellen niet nodig. 

 Vermeld de VakantieBieb in de nieuwsbrieven voor ouders en verzorgers. U vindt een 

voorbeeldtekst en beeldmateriaal op www.vakantiebieb.nl/bestellen.   

 

De Bibliotheek op school 

De Bibliotheek op school steunt de VakantieBieb. Werkt u met deze aanpak? Dan kunt u ook bij 

uw leesconsulent terecht voor meer informatie. 

 
Koninklijke Bibliotheek 

De VakantieBieb is een dienst van de Koninklijke Bibliotheek (KB). De KB wil hiermee de 

samenwerking tussen scholen en bibliotheken stimuleren, zoals zij dit ook doet via de 

Bibliotheek op school in samenwerking met Stichting Lezen. 

 

Voor meer informatie over de VakantieBieb kunt u terecht op www.vakantiebieb.nl/jeugd 

  

Wij wensen u en uw leerlingen een goede leeszomer! 

 

Met vriendelijke groet,  

Het VakantieBieb-team 

 

  

http://www.vakantiebieb.nl/bestellen


Begeleidende tekst VO 
 

Breng de VakantieBieb onder de aandacht, bijvoorbeeld met deze posters! 

 

Geachte «AANHEF», 

 
Om jongeren te stimuleren ook tijdens de zomervakantie te lezen, biedt de VakantieBieb gratis e-

books aan voor op hun mobiel of tablet. Denk aan titels als Dit is geen dagboek van Erna 

Sassen, Vijftien van Marlies Slegers, Fright night van Maren Stoffels en Will Grayson, Will 

Grayson van John Green. Dat wordt heerlijk lezen op het strand! Geen gedoe met boeken halen 

en op tijd weer terugbrengen. En bovendien kunnen uw leerlingen (bijna onbewust) werken aan 

hun boekenlijst, superhandig!  

 

De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek, voor iedereen! Een 

lidmaatschap is dus niet nodig. De VakantieBieb is van 1 juni tot en met 31 augustus geopend. 

Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. 

 

Op deze manier kunt u de VakantieBieb onder de aandacht brengen: 

 

 Hang bijgevoegde posters op in de mediatheek of in de klas 

 Bestel het gratis promotiepakket. In dit pakket zitten 2 extra posters en 2 x 30 leuke 

giveaways met informatie over de VakantieBieb. Bestellen kan eenvoudig 

via www.vakantiebieb.nl/bestellen-vo met uw persoonlijke code «LOGIN/Code». 

Bestellen is mogelijk tot en met 31 mei 2019.  

 Vermeld de VakantieBieb in de nieuwsbrieven voor ouders en verzorgers. U vindt een 

voorbeeldtekst en beeldmateriaal op www.vakantiebieb.nl/bestellen-vo.   

 
De Bibliotheek op school voortgezet onderwijs 

De Bibliotheek op school steunt de VakantieBieb. Werkt u met dit programma? Dan kunt u ook bij 

de lees-mediaconsulent of specialist educatie van uw bibliotheek terecht voor meer informatie. 

 

Koninklijke Bibliotheek 

De VakantieBieb is een dienst van de Koninklijke Bibliotheek (KB). De KB wil hiermee de 

samenwerking tussen scholen en bibliotheken stimuleren. Voor meer informatie over de 

VakantieBieb kunt u terecht op www.vakantiebieb.nl/jeugd 

  

Wij wensen u en uw leerlingen een goede leeszomer! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Het VakantieBieb-team 
 

 

 

http://primaonderwijs.nl/vakantiebieb/index.php?code=%25%25LOGIN%25%25

