Tips voor thuis! De leukste LEES & LEER sites
De bibliotheekvestigingen zijn de komende tijd gesloten door het Corona virus.
Maar de Online Bibliotheek is open! En biedt veel mogelijkheden om toch te lezen, kijken, luisteren en leren.
Hieronder staan de sites die wij erg leuk en handig vinden.
Sommige sites geven heel veel doorlink mogelijkheden naar andere sites.
Bij iedere tip staat de leeftijd of groep, een korte omschrijving van de site en wat je er op kunt vinden.
!!! Soms heb je het nummer van je bibliotheekkaart nodig om in te loggen. Het nummer staat op je pasje, direct
onder de streepjescode.
Ga mee op ontdekkingstocht!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tip 1 E-Books en luisterboeken van de bibliotheek
https://www.onlinebibliotheek.nl
Hier vind je voor alle leeftijden gratis e-books die te lezen zijn via e-reader/tablet/smartphone of pc.
Digitaal lezen voor jeugd en volwassenen. Kijk voor de jeugdboeken onder: e-books, jeugd en jongeren.

https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/titels-in-de-luisterbieb.html
Hier vind je informatie over luisterboeken en welke boeken voor jeugd en volwassenen beschikbaar zijn.
Om luisterboeken te kunnen beluisteren moet je de Luisterbiebapp downloaden.
Ook als je geen lid bent van de bibliotheek kun je de luisterbieb gebruiken. Tot 6 april zijn er extra boeken op gezet
die vrij toegankelijke zijn.
Leeftijd: alle leeftijden

Tip 2 Jeugdbibliotheek
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
Voor iedereen van 0-16 jaar. Heel veel LEES & LEER sites bij elkaar. De een nog leuker dan de ander.
Hieronder staan er een aantal uitgelicht.
Leeftijd: 0 tot 18 jaar

Tip 3 De Voorleeshoek
https://devoorleeshoek.nl/scholendicht/
Lekker voorgelezen worden uit bekende (prenten)boeken. Voor alle kinderen van 0-10 jaar.
De Voorleeshoek is nu drie weken gratis voor alle kinderen, ook als je geen lid bent van de
bibliotheek.
Als de scholen weer open zijn log je in met je bibliotheekpas.
Stap 1: Ga naar De Voorleeshoek
Stap 2: Scroll naar beneden tot punt 7. Gratis toegang via de bibliotheek.
Stap 3: Log in met je bibliotheekpas
Stap 4: Je bent ingelogd en kan als die leuke boeken lezen. Veel plezier!

Leeftijd: 0 tot 10 jaar
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Tip 4 Yoleo
https://www.yoleo.nl/
Yoleo motiveert kinderen om te lezen.
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk
te maken! Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te
richten. Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen.
Een soort karaoke dus.
Stap 1: Ga naar https://www.yoleo.nl/
Stap 2: Klik op inloggen of ‘ik wil nu lezen’
Stap 3: Je bent nog nooit bij Yoleo geweest, dus je kiest ‘Nee’ en vult je gegevens in.
Stap 4: Kijk in je mail en klik op de activatielink.
Stap 5: Log in met de inlognaam en wachtwoord die je net hebt gekozen.
Stap 6: Je ziet een pop-up met de vraag of je lid bent van de bibliotheek. Klik op ‘Ja’.
Stap 7: Log in via je pasnummer van de bibliotheek. Dit is het nummer dat direct onder de streepjescode staat op je pasje
Stap 8: Je bent ingelogd en kunt boeken gaan uitzoeken of de game spelen. Veel plezier!

Leeftijd: 7 tot 12 jaar

Tip 5 Junior Einstein
Met Junior Einstein oefen je voor alle vakken van de basisschool.
Je kunt inloggen met je bibliotheekpas.
Ga naar https://av.kb.nl/login/
Leeftijd: 5 tot 12 jaar

Tip 6 Bereslim
https://www.bereslim.nl/bereslim/bereslimme-boeken/overzicht-boeken.html
Veel digitale prentenboeken die geanimeerd zijn. Ook een paar Engelse en Arabische
prentenboeken.
Stap 1: Ga naar https://www.bereslim.nl/bereslim/bereslimme-boeken/overzicht-boeken.html
Stap 2: Klik op ‘biebactie’.
Stap 3: Klik op : actiecode aanvragen.
Stap 4: Vul hier in : Westland. Je krijgt nu een inlogcode.
Stap 5: Log in met de inlogcode

Leeftijd: 2 tot 6 jaar

Tip 7 De Jeugdbieb
https://www.jeugdbieb.nl/
Verzameling links naar informatieve websites, filmpjes en apps voor kinderen. Interessant,
boordevol weetjes en feiten, zomaar alleen leuk of handig bij het maken van werkstukken,
spreekbeurten en presentaties. Bij elke link wordt een korte beschrijving gegeven. Jeugdbieb
verwijst o.a. naar vragen van Willem Wever, naar filmpjes van Schooltv-beeldbank en
afleveringen van het Klokhuis.
Alle content van Jeugdbieb is gecontroleerd op ongewenste inhoud.
Leeftijd: 8 tot en met 12 jaar
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Tip 8 Veilig leren lezen: groep 3
https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-veilig-lerenlezen?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=thuislessenvll&fbclid=IwAR0yKwph2GxvCjg
cSX1i2pTQMAcn4CROkBQ1-T-FogaMQ53a3JuLxXth8_8
Op deze pagina vind je alle benodigde materialen om thuis lessen te volgen. Er worden dagelijks nieuwe lessen
toegevoegd aan deze pagina.
Leeftijd: 6/7 jaar

Tip 9 Gratis werkbladen Rompompom, groep 1 en 2
https://www.zwijsen.nl/inspiratie/gratis-knutselbladen-en-kleurplaten-voor-groep-1-en2?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&fbclid=IwAR09BcR9ZweP3SQNzmgSE6TwQAPyTU3kbRx4G6mO8frvJ4pb726JX46Au8
Leeftijd: 4 tot 6 jaar

Tip 10 WePboek
https://www.wepboek.nl/
20 geselecteerde geanimeerde prentenboeken die u met uw kind of kinderen kunt
bekijken. Samen bekijken van prentenboeken geeft peuters en kleuters een veilig en knus gevoel.
WePboeken stimuleren de taalontwikkeling door gebruik te maken van woorden, beelden, geluiden en de
mogelijkheden van multimedia.
https://www.wepboek.nl/ Klik op : ”Ga naar de kindersite”
Leeftijd: 2 tot 6 jaar

Tip 11 Boekpakket
https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/
Bevat meer dan 175 digitale (prenten)boeken voor kinderen. Nu tijdelijk gratis beschikbaar zonder een account aan
te maken. Veel boeken zijn ook nog eens ingesproken als luisterboek.
Leeftijd: 2 tot 12 jaar
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