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Vraag een boekenpakket voor je 

kind aan 

Ben je op zoek naar eerste leesboekjes 

voor je kind, maar weet je niet zo goed 

welke titels geschikt zijn? Of ben je 

juist op zoek naar mooie 

prentenboeken of boeken voor oudere 

kinderen? 

Met dit formulier kun je een pakket 

aanvragen en afhalen bij de Witte 

Dame. Wij maken een passende 

selectie voor jou, zodat jullie weer snel 

kunnen genieten van mooie boeken. 

Heb je alleen een pas van de 

schoolbibliotheek? Vraag dan via de 

link een pas aan van de Witte Dame. 

Dit is gratis voor kinderen tot 18 jaar.  

 

 

 DIGITALE GELETTERHEID 

 
Op zoek naar goede informatie voor een 

onderzoek, werkstuk of spreekbeurt? Begin je 

zoektocht eens op jeugdbieb.nl  

Dit is een zoekmachine voor kinderen op de 

basisschool waarin bronnen als Het 

Jeugdjournaal, Schooltv en Het Klokhuis zijn 

opgenomen. Deze teksten zijn geschikt voor 

kinderen waardoor ze beter de juiste informatie 

zullen vinden, dan wanneer ze alleen Google 

gebruiken als zoekmachine.  

  

 

 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 
 

Pubers & Poen, wat kun je als ouder het 

beste doen? 

Wist je dat kinderen die van hun ouders met geld 
leren omgaan later beter rondkomen en minder 
kans hebben op financiële problemen of 
schulden? Ouders spelen een belangrijke rol als 
het gaat om de financiële toekomst van hun kind. 
Daarom organiseren we, in samenwerking met 
Gemeente Waalre en CDM, deze lezing. 

Hoe ga je met jouw puber in gesprek over 
zakgeld, kleed- en belgeld? Welke grenzen moet 
je stellen? Welk voorbeeld geef je jouw kind met 
je eigen gedrag? Eef van Opdorp, financieel 
coach en bekend van diverse TV-programma’s 
(o.a. Uitstel van Executie) zorgt voor een 
boeiende avond waar je met een gezonde dosis 
humor informatie en handige tips krijgt. 

Donderdag 18 maart, 19.30 tot 21.30 uur. Meer 
informatie en tickets via deze link. 

 

 

 

 

https://www.bibliotheekeindhoven.nl/aanvraagformulier-boekenpakket.html
https://www.jeugdbieb.nl/
https://eindhoven.op-shop.nl/6066/pubers-en-poen-live-en-online/18-03-2021

