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Boeken, leesplezier en 21e eeuwse vaardigheden
Met veel plezier presenteren we het vernieuwde aanbod voor basisscholen van bibliotheek De tweede verdieping.
Lezen, creativiteit, kritisch denken, mediawijsheid en samenwerken; het zijn allemaal essentiële vaardigheden
om mee te kunnen doen aan de samenleving. Ons programma rust daarom op de pijlers 21e eeuwse vaardigheden
en taalontwikkeling & leesplezier. Meer info of bestellen? Kijk op www.detweedeverdieping.nu/onderwijs

Taalontwikkeling & leesplezier

21e eeuwse vaardigheden

GROEP 1 & 2
Van speurtochten tot
robots bouwen; de bibliotheek
is een plek waar kinderen
nieuwe talenten kunnen
ontdekken en ontwikkelen.
~ Fenne Vermeer, mediacoach

Voorleesfeest in de bieb & bEEBOT

GROEP 4

Game masters

Samen met Coco kan het! (Prentenboek van het Jaar)

Een stoere superwoman of misschien wel een dier.

ontdekken de kleuters hoe leuk de bibliotheek en

De favoriete gamekarakters en superhelden komen

voorlezen is. Deze speelse rondleiding staat geheel in

tot leven tijdens deze activiteit. De kinderen leren hoe

het teken van de Nationale Voorleesdagen 2021.

ze zelf een spel kunnen maken én ze ontwerpen een

Tijdens deze activiteit leren de kinderen ook de eerste

gameheld. Ook gaan ze aan de slag met een spellevel.

beginselen van programmeren. Dit doen ze samen met

Er wordt creatief gedacht, want het spel dat de kinderen

de kindvriendelijke Bee-Bot.

gaan bedenken, is gekoppeld aan een verhaal.

GROEP 3

bibliotheekspeurtocht

GROEP 5

Kinderboekenweek: en toen?

Hoe leen je een boekje? Bij deze speurtocht krijgen de

In de periode van de Kinderboekenweek gaan de

kinderen een eigen bibliotheekpas en

leerlingen in de bibliotheek op zoek naar de geschiede-

ontdekken ze op een speelse manier de bibliotheek. De

nis van Nieuwegein. Door middel van een spannende,

kinderen maken zo samen kennis met de beginselen

digitale speurtocht door de bibliotheek leren de

van programmeren met Dash en Dot.

kinderen meer over samenwerken, over
informatievaardigheden en over mediawijsheid.

maatwerk

Fenne Vermeer

Onze mediacoaches denken graag met u mee hoe we met
maatwerk optimaal aan kunnen sluiten bij uw
onderwijsprogramma. Heeft u wensen? Laat het ons weten via
f.vermeer@detweedeverdieping.nu of 030 - 604 58 34.

Eva Maas

Scholenabonnement
Voor € 352* per schooljaar
heeft u keuze uit alle groepsbezoeken
én maximaal 10 boekencollecties
per school per jaar.

GROEP 1 - 8
GROEP 6

Infomasters

themacollecties
Een collectie van 30 titels over een onderwerp naar
keuze voor 6 weken, samengesteld door onze specialist.

Nepnieuws lijkt soms nét echt. Wat is het verschil
tussen betrouwbare bronnen en ongeloofwaardige
nieuwtjes? De kinderen leren op een speelse manier
hoe ze informatie kunnen verzamelen.

GROEP 7

Lego mindstorms

GROEP 3 - 8

				
The voice of books

www.detweedeverdieping.nu/onderwijs
*Met uitzondering van The Voice of Books (€85,- los van
scholenabonnement) en de themacollectie (€42,50 los van
het scholenabonnement.)

bezorgd. Het spelpakket (met uitleg) bevat een
uitgebreide collectie boeken, voor elk kind een leesdiploma en een stemformulier. De kinderen krijgen in
de bibliotheek een verrassing als ze het diploma laten

eigen robot. Met als eindopdracht de Robot Games.

zien.

social media game

Meer info of bestellen?

Een leuk spel! Dit docentenpakket wordt in de klas

De kinderen bouwen, programmeren en besturen een

GROEP 8

Afname per groepsbezoek/collectie: €85

GROEP 7 - 8

voorleeskampioen van Nieuwegein		
Wie is de beste voorlezer van de school en wie wordt de

De achtstegroepers veranderen in echte rechercheurs

Nieuwegeinse kampioen? Meer info over de wedstrijd

die een moord gaan oplossen via social media. Welke

is te vinden op www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

berichten kunnen ze vertrouwen en welke niet?

(Gratis m.u.v. inschrijfgeld).
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