Jaarplanning 2019-2020
Basisonderwijs

Montferland

Materialen en mogelijkheden
Bibliotheek en school

Collectie leesboeken
Bibliotheek Montferland heeft een uitgebreide collectie jeugdboeken waar je als school gebruik van kunt maken. Per betaalde schoolpas kunnen er 15 materialen per keer geleend
worden. Je bepaalt zelf het aantal passen.
Themacollecties
Themacollecties gaan bijvoorbeeld over de seizoenen, maar ook over de brandweer of over
landen. Als je op zoek bent naar materialen bij een bepaald thema kun je een selectie laten
maken door een bibliotheekmedewerker. Geef bij je verzoek aan wanneer je de boeken nodig
hebt en voor welke doelgroep de materialen bestemd zijn.
Makkelijk Lezen Plein
In de bibliotheken in Didam en ’s-Heerenberg zijn speciaal voor kinderen die moeite hebben
met lezen Makkelijk Lezen Pleinen (MLP’s) ingericht. Onderzoek heeft aangetoond dat deze
kinderen baat hebben bij boeken uit het MLP en aan meelees- en luisterboeken.
Klassikaal lenen
Een bibliotheekpas voor klassikaal lenen is gratis. De passen blijven in de bibliotheek. Om de
zes tot acht weken komt iedere groep leesboeken uitzoeken. Leerlingen promoten boeken bij
elkaar en leren zelf boeken uitkiezen.
Boekstart/Boekenpret
Boekstart/Boekenpret is een taalstimuleringsprogramma voor peuters en kleuters. Meer informatie en het aanbod vind je op pagina 17-24. Het aanmeldformulier zien wij graag voor 30
juni retour.
Vertelplaten
Om een prentenboek voor een groep kinderen voor te lezen, kun je gebruik maken van vertelplaten. Dit zijn grote afbeeldingen die in een speciaal vertelkastje passen. Meer informatie
over het aanbod van vertelplaten en hoe je deze kunt lenen, vind je op pagina 16.
Advisering
Op verzoek geeft een medewerker van de bibliotheek een lezing op school. De lezing kan
bijvoorbeeld gaan over mediawijsheid of taalontwikkeling en hoe de bibliotheek daarbij kan
helpen. Vanuit de bibliotheek kun je ondersteuning krijgen bij saneren en aanvullen van de
schoolbibliotheek. Ook over effectiever gebruik maken van boeken binnen de groepen kunnen
we informatie geven.
Taalhuis
Het Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen Bibliotheek Montferland, Gemeente Montferland en Welcom. Het Taalhuis richt zich op de bestrijding van laaggeletterdheid. In de
zomer is er een zomerschool voor kinderen van nieuwkomers. Er zijn in juli en augustus activiteiten voor kinderen en jongeren van 6-18 jaar. Hierdoor maken ze kennis met de Nederlandse taal en samenleving.
Kijk ook op: www.bibliotheekmontferland.nl/taalhuis
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Overzicht activiteiten

Basisscholen schooljaar 2019-2020
2019
Week

Datum

Activiteit

Locatie

Uitnodiging

37

9-13 september

Groep 3
groepsbezoeken

Didam

19 augustus

38

16-20 september

Groep 3
groepsbezoeken

‘s-Heerenberg

19 augustus

38

18 september

Scholen High Tea

Didam

bij jaaraanbod

40-41

2-13 oktober

Kinderboekenweek
Thema: Reis mee!

Didam en
‘s-Heerenberg

40-41

2-13 oktober

Kinderboekenweek
Groep 4 en 7
schrijversbezoek

Didam en
‘s-Heerenberg

43

21-25 oktober

Groep 6
groepsbezoeken

Didam

23 september

44

28 oktober 1 november

Groep 6
groepsbezoeken

‘s-Heerenberg

23 september

45

4-8 november

Groep 8
groepsbezoeken

Didam

7 oktober

46

11-15 november

Groep 8
groepsbezoeken

‘s-Heerenberg

7 oktober

2

6-10 januari

Groep 5
groepsbezoeken

Didam

2 december

3

13-17 januari

Groep 5
groepsbezoeken

‘s-Heerenberg

2 december

4

25 januari

Groep 7 en 8
kwartfinale voorleeswedstrijd

Didam

scholen melden
zich online aan

4-5

22 januari 1 februari

Didam en
Nationale Voorleesda‘s-Heerenberg
gen
Prentenboek van het
Jaar: Moppereend, Petr
Horácek

5-14

februari - maart

Groep 5 en 7
promotie Kinderjury

op scholen

januari

6-7

3-14 februari

Groep 1 en 2
groepsbezoeken

Didam

13 januari

9-14

maart

Groep 5 en 6
Wiesneus

op scholen

februari

10-11

2-13 maart

Groep 1-2
groepsbezoeken

‘s-Heerenberg

13 januari

2020
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Groep 1 & 2

Groeten van de krijtjes

Activiteit
Kleuters maken op speelse manier kennis met de bibliotheek. Uitgangspunt van het bezoek is
het prentenboek ‘De groeten van de krijtjes’ van Drew Daywalt en Oliver Jeffers. In dit boek
hebben de krijtjes van Teun allemaal een reden om te klagen; één is gebroken, de ander is
gewassen in de wasmachine. Tijdens dit groepsbezoek helpen de kinderen Teun. Kunnen ze
een oplossing voor de krijtjes bedenken?
Kerndoel
Inleven en waarderen
Duur
45-60 minuten
Datum
3-14 februari en 2-13 maart 2020
Locatie
Bibliotheek Didam en ‘s-Heerenberg
Opgeven
Scholen ontvangen in januari een uitnodiging.
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Groep 3

Keepvogel/noodweer

Activiteit
Het programma is gebaseerd op ‘Keepvogel/Noodweer’ van Wouter van Reek. In het verhaal
regent het keihard. Keepvogel stuurt zijn hond Tungsten naar buiten om hout te sprokkelen
voor de kachel. Keepvogel wacht en wacht, maar Tungsten komt niet terug. Keepvogel gaat
hem buiten zoeken. Tijdens het groepsbezoek worden de kinderen lid van de Keepvogelclub
en helpen ze Keepvogel in de bibliotheek te zoeken naar Tungsten.
Kerndoel
Inleven en waarderen, begrijpen en toepassen
Duur
60 minuten
Datum
9-20 september 2019
Locatie
Bibliotheek Didam en ‘s-Heerenberg
Opgeven
Scholen ontvangen in augustus een uitnodiging.
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Groep 4

Schrijvers Kinderboekenweek

Activiteit
Tijdens de Kinderboekenweek komt een schrijver in de bibliotheek. De schrijver vertelt over
boeken schrijven en de kinderen gaan in gesprek. Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek; Reis mee! Tijdens de Kinderboekenweek zijn twee feestmiddagen in de bibliotheek;
één in Didam en één in ’s-Heerenberg.
Kerndoel
Inleven en waarderen, beoordelen en reflecteren
Duur
60 minuten
Datum
2-13 oktober 2019
Locatie
Bibliotheek Didam en ’s-Heerenberg
Opgeven
De bibliotheek maakt een planning voor de schrijversbezoeken.
Ter voorbereiding ontvang je boeken van de schrijver.
Kosten
Bezoek wordt betaald vanuit de combinatiegelden
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Groep 5

Speurneuzen

Activiteit
Leerlingen lossen een raadsel op in de bibliotheek. Ze leren hierdoor op een speelse manier
materialen zoeken en ontdekken het verschil tussen leesboeken en informatieve boeken.
Leerlingen die hun opdrachten goed gemaakt hebben, kunnen een code kraken.
Kerndoel
Zoeken en vinden
Duur
60 minuten
Datum
6-17 januari 2020
Locatie
Bibliotheek Didam en ‘s-Heerenberg
Opgeven
Scholen ontvangen in december een uitnodiging.
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Groep 5

Nederlandse Kinderjury

Activiteit
Een medewerker van de bibliotheek komt op bezoek in de klas, legt uit wat de Nederlandse
Kinderjury is en hoe leerlingen mee kunnen doen. De leerlingen maken kennis met een aantal
boeken, waar op gestemd mag worden.
Kerndoel
Inleven en waarderen, beoordelen en reflecteren
Duur
30 minuten
Datum
Februari/maart 2020
Locatie
Op de scholen in Montferland
Opgeven
Scholen ontvangen in januari een uitnodiging.
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Groep 5 & 6
Wiesneus

Activiteit
Een recept voor feesteleke snoepeerdbaezen, een verjaardagsliedje in dialect en een feestelijk verhaal van Vivian den Hollander; je ontdekt het allemaal in ‘Wiesneus’. Het is een tijdschrift in het Achterhoeks. Tijdens een dialectles op school gaan kinderen aan de slag met dit
tijdschrift.
Kerndoel
Inleven en waarderen
Duur
60 minuten
Datum
Maart 2020
Locatie
Op de scholen in Montferland
Opgeven
Scholen ontvangen in februari een uitnodiging.
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Groep 6
BIEBvlog

Activiteit
Leerlingen werken in groepjes aan opdrachten rondom een thema. Ze vinden de antwoorden
in de catalogus of in de bibliotheek. Met een iPad gaan de leerlingen een vlog maken over het
thema. De vlogs worden gepresenteerd voor de hele groep.
Kerndoel
Zoeken en vinden, mediawijsheid
Duur
90 minuten
Datum
21 oktober – 1 november 2019
Locatie
Bibliotheek Didam en ‘s-Heerenberg
Opgeven
Scholen ontvangen in september een uitnodiging.
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Groep 7

Nederlandse Kinderjury

Activiteit
Een medewerker van de bibliotheek komt op bezoek in de klas, legt uit wat de Nederlandse
Kinderjury is en hoe leerlingen mee kunnen doen. De leerlingen maken kennis met een aantal
boeken, waar op gestemd mag worden.
Kerndoel
Inleven en waarderen, beoordelen en reflecteren
Duur
30 minuten
Datum
Februari/maart 2020
Locatie
Op de scholen in Montferland
Opgeven
Scholen ontvangen in januari een uitnodiging.
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Groep 7

Schrijvers Kinderboekenweek

Activiteit
Tijdens de Kinderboekenweek komt een schrijver in de bibliotheek. De schrijver vertelt over
boeken schrijven en de kinderen gaan in gesprek. Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek; Reis mee! Tijdens de Kinderboekenweek zijn twee feestmiddagen in de bibliotheek;
één in Didam en één in ’s-Heerenberg.
Kerndoel
Inleven en waarderen, beoordelen en reflecteren
Duur
60 minuten
Datum
2 - 13 oktober 2018
Locatie
Bibliotheek Didam en ‘s-Heerenberg
Opgeven
De bibliotheek maakt een planning voor de schrijversbezoeken.
Ter voorbereiding ontvang je boeken van de schrijver.
Kosten
Bezoek wordt betaald vanuit de combinatiegelden.
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Groep 7 & 8

Nationale Voorleeswedstrijd

Activiteit
De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevorderingsproject voor groep 7 en 8. Voor de
beste voorlezers van de basisscholen uit Montferland wordt de kwartfinale georganiseerd.
Kerndoel
Leesbevordering
Datum
25 januari 2020
Locatie
Bibliotheek Montferland
Opgeven
Via www.denationalevoorleeswedstrijd.nl vraag je een deelnamepakket aan. Voor 1 december 2019 meld je via dezelfde site de schoolkampioen aan.
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Groep 8
Borealis

Activiteit
Het programma is gebaseerd op het thema ‘duurzaamheid’ van Nederland Leest Junior. Het
boek Borealis van Marloes Morshuis staat centraal. De leerlingen gaan aan de slag met opdrachten rondom dit boek en thema. Na afloop krijgen ze het boek cadeau.
Kerndoel
Leesplezier, 21e-eeuwse vaardigheden
Duur
90 minuten
Datum
4-15 november 2019
Locatie
Bibliotheek Didam en ‘s-Heerenberg
Opgeven
Scholen ontvangen in oktober een uitnodiging.
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Vertelplaten
Benji Davies
Bibi Dumon Tak
Jonathan Emmett
Chris Haughton
Amy Hest
Amy Hest
Petr Horacek
Marjet Huiberts
Ole Könnecke
Rindert Kromhout
Rindert Kromhout
Ted van Lieshout
Milja Paagman
Esther Plomp
Esther Plomp
Esther Plomp
Esther Plomp
Catherine Rayner
Phyllis Root
Britta Teckentrup
Leo Timmers
Guido v. Genechten

De kleine walvis
Fiet wil rennen
Ik wil de maan
Mama kwijt
Dat ben jij, Kiki
En nu lekker slapen, Sam
Kleine muis zoekt een huis
We hebben er een geitje bij
Anton kan toveren
Een grote ezel
Kleine Ezel en Jarige Jakkie
Boer Boris gaat naar zee
Nog 100 nachtjes slapen
Lassa doet boodschappen
Lassa heeft dorst
Lassa is jarig
Lassa krijgt bezoek
Krrrr…okodil!
Wat nu, Olivier
Ssst! De tijger slaapt
Een huis voor Harry
Kleine Kangoeroe

Guido v. Genechten Ridder Rikki
Guido v. Genechten De wiebelbillenboogie
(incl. koffers met wiebelbillen
en cd)
Max Velthuijs
Kikker vindt een vriendje

Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
Thema:
schap
Thema:
Thema:

eenzaamheid/vriendschap
wind/dieren
nacht/vriendschap
verdwalen/dieren
familie/regen
slapen gaan/herfst
groot/klein/wonen
jonge dieren/voorjaar
toveren/vrienden
gezin/veiligheid/zelf doen
verdwalen
vakantie/dieren/boerderij
feest/verjaardag
winkels/eten en drinken
eten en drinken
feest/verjaardag
bezoek/opruimen
dieren/vriendschap
verdwalen/herfst
verjaardagen
katten/verdwalen
geborgen zijn/loslaten/vriendridders/Middeleeuwen/dromen
familie/dansen

Thema: vriendschap

Kosten
De vertelplaten zijn te leen bij de bibliotheek voor € 2,50 per vier weken (eventueel inclusief vertelkast). Ze kunnen in Didam of ’s-Heerenberg opgehaald worden.
Reserveren
Graag per e-mail of telefonisch reserveren
bij Petra Klop
Telefoon: 0316 221184
Mail: petraklop@bibliotheekmontferland.nl
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Boekstart/Boekenpret
Wat is Boekstart/Boekenpret?
Boekstart/Boekenpret is een methode om
jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan
voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting
bij het (lees)onderwijs vergemakkelijkt en
kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers.
Boekstart/Boekenpret sluit naadloos aan bij
de verschillende methodes/thema’s die in
de basisschool gebruikt worden.
Boekstart/Boekenpretproject
Een Boekstart/Boekenpretproject bevat:
•
30 prentenboeken van één titel
(bij enkele titels is aangegeven dat er met twee groepen tegelijk mee gewerkt
kan worden)
•
1 handleiding voor de leerkracht
•
1 map met ervaringen en suggesties van andere scholen
•
30 speel- en ontdekboeken
•
30 tassen
•
eventueel ondersteunende materialen
De leerkracht introduceert het boek in de klas. In de handleiding staan diverse suggesties om
dat te doen. Bij de eerste introductie kunnen ouders uitgenodigd worden. In de eerste week
wordt het boek diverse keren voorgelezen.
Na een week neemt elke leerling het prentenboek mee naar huis, waarbij van de ouders
wordt verwacht dat zij, ondersteund door een speel- en ontdekboek, samen met hun kind
het verhaal lezen. Ruim een week later nemen de leerlingen het prentenboek weer mee naar
school.
Kosten
De bibliotheek zorgt voor de prentenboeken, de speel- en ontdekboeken en de tassen. De
prentenboeken moeten na 4 weken terug naar de bibliotheek. De speel- en ontdekboeken en
de tassen mogen de kinderen houden. De kosten zijn € 30,00 per groep, per periode.
Reserveren
Hieronder vind je een lijst van de beschikbare titels, een korte beschrijving en het thema van
het prentenboek. Op het aanmeldformulier kun je aangeven in welke periode je gebruik wil
maken van het centraal prentenboek en welke titels je wil lenen.
Een medewerkster van de bibliotheek is natuurlijk altijd bereid op school uitleg te geven over
Boekstrart/Boekenpret. De prentenboeken staan ook ter inzage in de Bibliotheek Didam. Ook
kun je informatie vinden op www.boekenpret.nl.
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Boekstart/Boekenpret
David Shannon
Eend op de fiets

Thema: dieren, boerderij, fietsen

Shen Roddie
Kom uit het ei, kleintje

Thema : voorjaar, eieren, kippen

Als Eend de dieren van de boerderij heeft
laten zien dat hij kan fietsen, willen zij het
ook wel eens proberen.

Moeder Hen heeft een ei gelegd, maar ze
vindt het heel moeilijk om het uit te broeden.
Kan voor twee groepen tegelijk

Martin Waddell
Plons!

Thema: zomer, boerderij
Op een zomerse dag besluit Floortje, het
varken van boer Van der Pluim, een duik in
de vijver te nemen.
Kan voor twee groepen tegelijk

Alice Schertle
Kleine blauwe truck
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Thema: vriendschap
Kleine blauwe truck gaat een eindje rijden.
Allerlei dieren rijden met hem mee. Dan
worden ze ingehaald door grote gele truck.

Boekstart/Boekenpret
Max Velthuijs
Trompet voor olifant

Thema: vriendschap

Max Velthuijs
Kikker is kikker

Thema: identiteit, vriendschap

Ingrid Schubert
Gekke buren

Thema: vriendschap

Krokodil en Olifant ontdekken dat het leuker
is om samen iets te doen dan alleen.

Kikker voelt zich nutteloos omdat hij niet zo
veel kan als zijn vrienden.

De keurige, hardwerkende Kaat heeft niet
veel op met haar slordige nieuwe buurman
Bram, maar door een storm komt daar verandering in.

Marcus Pfister
Thema : vriendschap
De mooiste vis van de
zee
Omdat de mooiste vis van de zee al zijn
schatten voor zichzelf wil houden, vinden de
andere vissen hem niet aardig.
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Boekstart/Boekenpret
Elle van Lieshout & Erik
van Os
O, o, Octopus

Thema: dieren, zee, vriendschap

Elle van Lieshout & Erik
van Os
Schatje en Scheetje

Thema: liefde, vriendschap

Rindert Kromhout
Kleine Ezel en jarige
Jakkie

Thema: verjaardag

Als Octopus terugkomt van een “zwommetje”, steekt er een enorme staart uit zijn
huisje. Hij vraagt al zijn zeevrienden wat hij
moet doen, maar krijgt van iedereen een
ander advies.

Schatje en Scheetje hebben een paar sokken gestolen. Daarom zitten ze vast in een
donkere kerker. Scheetje wil hun gevangenis een beetje opfleuren en regelt een stukje zee en zon.

Kleine Ezel moet de vlieger die hij voor zijn
vriendje heeft uitgezocht ook daadwerkelijk
geven, ook al houdt hij hem liever zelf.
Kan voor twee groepen tegelijk

Ken Brown
Knoop het in je slurf
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Thema: verjaardag
Het olifantje Kaja heeft een knoop in zijn
slurf gelegd om iets heel bijzonders te onthouden. Maar wat was er zo belangrijk?

Boekstart/Boekenpret
Rindert Kromhout
Wat staat daar?

Thema: feest, leren lezen

Max Velthuijs
Klein Mannetje heeft
geen huis

Thema: wonen

Aap wordt voor een feest uitgenodigd en
mag zijn vriendjes meenemen, maar hij kan
de uitnodiging niet lezen.

Nadat zijn huisje in elkaar is gezakt, vindt
een klein mannetje een onderkomen bij een
klein vrouwtje.
Kan voor twee groepen tegelijk

Annemarie Bon
Haas wil worteltjestaart

Thema : tuinieren, eten

Charlotte Dematons
Ga je mee?

Thema: fantasie, boodschappen doen, reizen

Haas heeft enorme trek in worteltjestaart.
Helaas verkoopt Bakker Big die niet. Dan
moet Haas zelf maar gaan bakken.

Een jongen met een rode trui moet voor
zijn moeder appels halen bij de buren, maar
de tocht door de tuin is in zijn fantasie erg
avontuurlijk en spannend.
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Boekstart/Boekenpret
Lucrèce L’Ecluse
De schoenen van
mama

Thema: kleur, vorm ,de markt
Omdat Warre zijn moeder niet wil kwijtraken op de markt, let hij goed op haar
schoenen, maar ineens zit er een andere
mevrouw in mama’s schoenen.

Sylvia Vanden Heede
Thema: kleur, vorm, eten en drinken
Vos en haas: blauw is
saai
Vos moppert tijdens een picknick met Haas
dat hij zijn blauwe trui saai vindt. Haas is
het niet met hem eens.
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Tan Koide
Klop, klop, wie is
daar?

Thema : verdwalen

Julia Donaldson
De Gruffalo

Thema : bang zijn

Drie marmotten verdwalen in het bos en
overnachten samen met andere dieren in
een leeg huis. Als de bewoner thuiskomt,
schrikken ze erg, maar gelukkig is hij niet
boos.

Een muis schrikt zijn belagers af door een
eng fantasiedier als vriend te verzinnen.

Boekstart/Boekenpret

24

Helen Oxenbury
Wij gaan op berenjacht

Thema: bang zijn, familie

Guido van Genechten
Ridder Rikki

Thema: ridders, middeleeuwen, dromen

Michael Rosen
De vliegensvlugge
vlieg

Thema: Dieren, rijmvertellingen

Tjibbe Veldkamp &
Kees de Boer
Tim op de tegels

Thema: verkeer, vervoer

Vier kinderen gaan met hun vader op berenjacht. Ze trotseren moedig de natuur, maar
dan staan ze opeens tegenover een echte
beer!

Konijntje Rikki droomt ervan dat hij in de
middeleeuwen als ridder ten strijde trekt
tegen vuurspuwende draken.

Vliegensvlugge Vlieg valt Olifant, Nijlpaard
en Tijger lastig. Zal het hen lukken om die
vervelende Vlieg te pakken te nemen?

Tim mag van zijn vader buiten spelen, maar
moet wel op de stoeptegels blijven. En dat
doet hij!

Boekstart/Boekenpret
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Tjibbe Veldkamp
Kom uit die kraan!!

Thema: helden, vervoermiddelen

Martin Waddell
Welterusten, Kleine
Beer

Thema: slapen, geborgenheid

Harmen van Straaten
Hé, wie zit er op de
wc?

Thema: toiletten, zindelijkheid

Bart gaat altijd kijken bij de bouwplaats.
Op een dag klimt hij zomaar op de wals, de
cementwagen en de hijskraan. Hij richt een
enorme ravage aan. Maar daar blijkt hij een
goede reden voor te hebben…

Kleine Beer kan niet slapen, het is veel te
donker. Maar zelfs de grootste lantaarn
helpt niet!

Zeven dieren die héél nodig moeten, verdringen zich in een rij voor de wc, maar die
is bezet. Waarom duurt het toch zo lang? Ze
houden het echt niet meer!

Contact

Meer informatie?
Bel, mail of kom langs!
Bibliotheek Montferland
Petra Klop
petraklop@bibliotheekmontferland.nl
Miranda Breunese
mirandabreunese@bibliotheekmontferland.nl
Telefoonnummer: 0316 22 11 84
Online
Website: www.bibliotheekmontferland.nl
Volg ons ook op Twitter en Facebook, Instagram en Pinterest

