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Ontdek samen met jouw klas de fantasierijke 
wereld van boeken, nieuwe media en het  
aanbod van de bieb!

Maatwerk op aanvraag
De bibliotheek is een verzamelplaats van kennis en informatie om jezelf te 

ontwikkelen. Ken je bijvoorbeeld ons project Taalvisite al? Hierbij helpen we 

Nieuwegeinse kinderen (3 t/m 12 jaar) met hun taalontwikkeling door het 

stimuleren van (meer) plezier in taal en lezen. Behoefte aan meer informatie over 

dit project, extra aandacht voor taalbevordering en digitale vaardigheden voor 

ouders en leerkrachten? Meer weten over speciale ouderavonden en content voor 

nieuwsbrieven? Of benieuwd naar de mogelijkheden voor een op maat gemaakte 

activiteit in de klas? Neem vooral contact op met onze specialisten: 

scholenabonnement 
€355,- voor groep 1 t/m 8   

Bij dit abonnement kan elke klas kiezen uit 

een groepsbezoek en een Voice of Books-

spelpakket. Daarnaast kunnen er 

maximaal 10 themacollecties per jaar/per 

school afgenomen worden. 

Scholen-Plus abonnement 
€380,- voor groep 1 t/m 8

Bij dit abonnement kan elke klas kiezen uit 

een groepsbezoek, een Voice of Books-

spelpakket en kunnen er maximaal 

10 themacollecties per jaar/per school 

afgenomen worden. Daarnaast is het 

mogelijk om maximaal 15 boekjes voor 3 

weken te lenen. 

Los afnemen 
Afname per los groepsbezoek: €85,-  

Afname per losse themacollectie: €42,50,-  

Afname per losse Voice of Books: €42,50,-  

leesplezier • taalontwikkeling • leesbevordering • digitale vaardigheden • mediawijsheid • creativiteit

Kiki Bathoorn  

Susanne Mol

Scan de code om direct op de website ons gehele 
aanbod te bekijken en/of een bestelling te plaatsen!

programmamaker 
digitale geletterdheid 

specialist jeugd & jongeren 



                

Stop-motion met dolfje weerwolfje 
Tijdens deze activiteit komen de verhalen en avonturen van Dolfje Weerwolfje tot 

leven op het grote scherm! De kinderen bedenken samen een verhaal en leren 

hoe ze een stop-motionvideo kunnen maken. Alles is mogelijk bij het maken van je 

eigen verhaal en film want creativiteit kent geen grenzen... 

• creatief denken • basisvaardigheden ICT • samenwerken • 

problemen oplossen  

Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
Wat vinden de kinderen in groep 5 belangrijke vaardigheden voor later? In de 

periode van de Kinderboekenweek gaan leerlingen in de bieb op ontdekkingstocht 

naar wát, maar vooral óók: wie ze willen worden.

• creatief denken • computional thinking • samenwerken • problemen oplossen  

Game masters 
Verhalen zijn niet alleen terug te vinden in boeken, maar 

ook in games. De leerlingen gaan tijdens deze activiteit 

aan de slag met een zelfbedacht verhaal en een 

protagonist (ofwel de gameheld) en vertalen het 

verhaal naar een eigen game.

• storytelling •  creatief denken • basisvaardigheden ICT • 

samenwerken • problemen oplossen  

Met veel plezier presenteren we het vernieuwde aanbod voor  
basisscholen van bibliotheek De tweede verdieping. Zet 21e-eeuwse  
vaardigheden in voor leesplezier, leesontwikkeling, informatie- 
vaardigheden, creativiteit, kritisch denken, programmeren en eigenlijk nog 
veel meer. Zo ontdek je samen met jouw klas de fantasierijke wereld van 
boeken, nieuwe media en het aanbod van de bieb. 

GROEP 1 & 2

Voorleesfeest in de bieb 
Samen met het prentenboek Maar eerst ving ik een 

monster ontdekken de kleuters de bibliotheek. 

Deze speelse rondleiding staat geheel in het teken 

van de Nationale Voorleesdagen 2022. We beginnen 

met een voorleeskring, daarna gaan we aan de slag 

met verschillende spelletjes. Tijdens deze activiteit 

leren de kinderen de beginselen van programmeren door 

samen aan de slag te gaan met de kindvriendelijke Bee-bot. 

• samenwerken • computional thinking • problemen oplossen   

avontuurlijke bibliotheekspeurtocht 
Tijdens deze speurtocht ontdekken de kinderen 

de bibliotheek, krijgen zij een eigen biebpas en 

leren zij hoe je een leuk boek kan uitkiezen. 

Daarnaast maken ze kennis met de beginselen 

van programmeren.

• samenwerken • computional thinking • problemen 

oplossen  

lezen is leuk! GROEP 4                 

Design Thinking Challenge 
Door middel van de Design Thinking-methode worden de 

leerlingen uitgedaagd om vanuit een nieuwe invalshoek te 

denken. Ze gaan aan de slag met Nieuwegeinse 

vraagstukken zoals het groener maken van wijken en 

hoe lezen leuker gemaakt kan worden. Brainstormen, 

een prototype maken en een concept pitchen: gaat 

jouw klas de challenge aan?

• kritisch en creatief denken •  samenwerken • zelfregulering  

ik zie, ik zie, wat jij niet ziet 
Nepnieuws? Beeldvorming? Niet onder het oog van groep 8! De leerlingen gaan 

tijdens de activiteit namelijk te werk als echte mediarechercheurs. Naast het leren 

herkennen van misleidende elementen gaan ze aan de slag met 

informatievaardigheden. 

• kritisch denken •  mediawijsheid • samenwerken • informatievaardigheden  

GROEP 7

GROEP 8

GROEP 3

GROEP 5

GROEP 7

GROEP 8

Themacollecties 
(Groep 1-8)
De leerlingen ontdekken 

hun liefde voor boeken 

door onze 

samengestelde thema-

collecties. Een collectie 

van 30 titels over een 

onderwerp naar keuze

voor 6 weken, 

geselecteerd door onze 

specialist.  

 

The voice of books 
(Groep 3-8)
Jij bepaalt de winnaar 

van The Voice of Books! 

Het spelpakket (met 

uitleg) bevat een 

uitgebreide collectie 

boeken, stickers en voor 

elk kind een leesdiploma. 

De kinderen krijgen in de 

bibliotheek een 

verrassing als ze het 

diploma laten zien.   

Voorleeskampioen
van nieuwegein 
(groep 7-8)
Wie is de beste 

voorlezer? De 

Nieuwegeinse kampioen 

mag regionaal de stad 

representeren. Meer info 

over de wedstrijd is te 

vinden op  

denationalevoorleeswedstrijd.nl  

(Gratis m.u.v. inschrijfgeld) 

GROEP 6


