Er wordt op dit moment zoveel aangeboden om thuis te doen, dat u misschien soms door de
bomen het bos niet meer ziet. Wij hebben geprobeerd om een aantal tips met betrekking tot
lezen bij elkaar te zetten. De meeste kinderen hebben waarschijnlijk hun leesboek van
school meegenomen, maar deze is misschien inmiddels uit. Hierbij een aantal tips om toch
te lezen. Ook staan er wat tips voor luisterboeken bij. Fijn als u misschien thuis moet werken
en u uw zoon/dochter even naar een filmpje kunt laten kijken waar een boek voorgelezen
wordt.
Cultura
De bibliotheken in Ede en Lunteren zijn op dit moment gesloten. In Ede-stad bieden zij nu
bezorgservice aan voor boeken. Wilt u liever ‘echte’ boeken in plaats van e-boeken? Wie
weet komen ze ook bezorgen in Lunteren als een aantal ouders leesboeken aanvraagt bij de
bibliotheek.
De medewerkers van Cultura die samenwerken met de basisscholen zijn een youtube
kanaal gestart. Zij lezen hier bijvoorbeeld boeken voor.
https://www.youtube.com/channel/UCIVVzWERVfiEfF7867vDPkw
Ben je lid van de bibliotheek? Dan kan je nu ook online boeken lezen. Ook kan je daar naar
luisterboeken luisteren.
https://www.onlinebibliotheek.nl/
Nog geen lid van de bibliotheek en wil je wel graag online boeken lenen? Kinderen kunnen
gratis lid worden van de bibliotheek.
Bol.com
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/?promo=Main_900_flashbanner_A1_CRS_1_thuisb
lijvertjes
Bol.com heeft voor alle kinderen die thuis zitten digitale boeken te koop voor 1 cent. Iedere
week zijn er 10 nieuwe e-books te koop voor 1 cent. Iedere ochtend om 9 uur zijn er ook 4
nieuwe filmpjes, waarin iemand een boek voorleest.
Documentatiecentrum online
Vanaf maandag 30 maart kunnen de kinderen via prowise inloggen bij het online
documentatiecentrum. Hier zijn informatieve boeken verzameld per thema voor kinderen in
alle leeftijden.
Als de kinderen inloggen bij prowise komt er een icoontje te staan van het online
documentatiecentrum. Als zij hier op klikken worden zij direct doorgelinkt en kunnen zij
zoveel boeken lezen als zij willen.
Digitale prentenboeken en samenleesboeken.
Op onderstaande site in een groot aanbod digitale prentenboeken te vinden. Je hoeft niet in
te loggen, alles is direct beschikbaar.
https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/
Naast digitale prentenboeken zijn er samenleesboeken. In deze boeken is de tekst verdeeld.
Een deel kan gelezen worden door uw zoon/dochter en het andere deel door u of andere
‘goede’ lezer. De meeste boeken zijn op het leesniveau van groep 3 en 4.
https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/

