
Bibliotheeknieuws 
Nieuws vanuit de Bibliotheken in de gemeente Hardenberg, team Jeugd en Onderwijs/Basisonderwijs 

 
Voor leerkrachten en ouders onderbouw: 
 

Media Ukkiedagen ‘ik zie, ik zie wat 
jij niet ziet’ 
26 maart – 6 april 2021 
Tijdens de Media Ukkie Dagen wordt aandacht ge-
vraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kin-
deren van 0 tot 6 jaar. Ouders en verzorgers van jonge 
kinderen krijgen tijdens deze campagne tips om aan de 
slag te gaan met het mediagebruik binnen het gezin. 
 

Webinar ‘Appvoeding’  
dinsdag 30 maart,19.30-21.00 uur 
Tijdens het online Webinar neemt mediacoach Evelyn 
Verburgh je mee in de wereld van digitale opvoeding, 
met mooie voorbeelden en praktische tips van onder 
andere producer Ron Feuler van de Zappelin app, 
Meester Sander en schrijfster Nanda Roep. 
 
Wist je dat door het samen kijken van een filmpje of 
samen spelen van een online spelletje een kind er ook 
echt iets van opsteekt? En dat de afwisseling met ande-
re activiteiten, zoals buitenspelen, belangrijk is? In het 
mediagebruik van het kind ligt meer dan wat je als ou-
der misschien op het eerste oog ziet. Het is onderdeel 
van de opvoeding. 
 
Maar hoe houd je de balans? En hoe kun je apps en 
andere digitale middelen inzetten dat er niet alléén 
maar filmpjes worden gekeken? Lukt het ook om klein-
tjes te activeren? Een avond vol ‘Appvoeding’! Met 
boeiende sprekers gepresenteerd door een getrainde 
mediacoach. 
We nodigen je uit om deel te nemen aan deze Webinar. 
Aanmelden kan via onze website. 

Bibliotheek in coronatijd 
De bibliotheken zijn nog gesloten. Er is wel 
een afhaalservice. Voor reserveren en afhaal-
tijden: www.bibliotheekhardenberg.nl. Mail-
adres: info@bibliotheekhardenberg.nl. 
Kinderen kunnen met hun bibliotheekpas gra-
tis gebruik maken van de Voorleeshoek, Be-
reslim en de Digitale Voorleestas 
(onderbouw) en van Yoleo en Junior Einstein 
(midden- en bovenbouw). Daarnaast zijn er 
nog de e-books en de luisterboeken, die via 
de website ‘te leen’ zijn. 
 

Boeken over (corona-)virus 
een paar voorbeelden 

• Sam de Wasbeer, door Ingmar Larsen 
(prentenboek) poster handen wassen 
en kleurplaat: www.rubinstein.nl 

• Job en Juultje en de onzichtbare drup-
peltjes (AJ = eenvoudig informatief) 

• Spanning onder aan de dijk, door Jan 
van den Dool (B) 

• Mijn dagen met Niets, door Mireille 
Geus (B) 

• Het geheime leven van virussen (J = 
Jeugd Informatief) 

• Virusjager, door Tom Koene  (J) 

• De verbluffende wereld van Microben 
(J) 

En verder 
• 25 jaar Dolfje Weerwolfje. Met lesmateriaal: https://www.kinderboeken.nl/karakter/dolfje-weerwolfje/ 

• Kikker- Tiendaagse: 21 t/m 30 maart 2021. Lestips: https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/
kikkertiendaagse-2021/  
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