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Leesweken Kinderjury gestart 

Alle kinderen in Nederland van 6 t/m 12 

jaar vormen samen de Kinderjury en 

bepalen met elkaar welk boek het 

beste boek is en de belangrijkste 

lezersprijs voor kinderboeken in 

ontvangst mag nemen. De Kinderjury is 

de enige prijs voor kinderboeken 

helemaal door kinderen zelf bepaald. 

Kinderen kunnen hun favoriet kiezen 

tijdens de Stemweek van 10 tot 16 mei. 

Om hierbij te helpen zijn er vanaf nu op 

deze pagina tiplijsten vinden. Hier kun 

je meteen het eerste hoofdstuk van 

deze boeken lezen. Past het boek bij 

jou? Leen hem dan bij de bibliotheek 

Stemmen jullie mee?  

 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 

 

Van 26 maart t/m 2 april zijn de Media 
Ukkie Dagen met als thema  
‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.’ Tijdens de 
Media Ukkie Dagen wordt aandacht 
gevraagd voor mediawijsheid in de 
opvoeding van kinderen 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. 
 

Online advies: Mediaopvoeding  

Voor al je vragen rondom mediaopvoeding 
kun je terecht bij onze mediacoaches. Houd 
onze social media kanalen in de gaten en stel 
je vragen online. De mediacoaches zullen je 
vragen tijdens de Media Ukkiedagen 
beantwoorden. Daarnaast geven wij antwoord 
op de vijf meest gestelde vragen rondom 
mediaopvoeding. Volg jij ons al?! 
 
Media -ontdektas 
De media-ontdektas zit boordevol media-
ideeën om thuis met je kind aan de slag te 
gaan met media. Helaas kan deze actie niet 
doorgaan. We willen daarom alvast 
aankondigen dat we deze actie verplaatsten 
naar de Boekstartweek. Kom tijdens deze 
week naar de bibliotheek en ontvang de 
media-ontdektas. De boekstartweek vindt 
plaats van 19 juni 2021 t/m 27 juni 2021. 
 
Webinar ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ , 

woensdag 31 maart 20:00 - 21:00 

Tijdens het gratis webinar neemt Denise 

Bontje van Mediasmarties.nl je mee in het 

media aanbod voor jonge kinderen. Welke 

media zijn beschikbaar? Waar moet je als 

ouders op letten en welke media passen in 

een gezond mediamenu voor jonge kinderen? 

Hoe zorg je voor de nodige balans? Meld je 

hier aan voor het webinar.  

 
 
 

Speltherapeut Eveline Ruitenberg geeft een 

reeks webinars over ’Kinderen beter 

begrijpen - Beeldentaal van tekeningen en 

spel’. Speciaal voor jou als ouder, als 

opvoeder, als leerkracht. De webinars zijn 

prima los van elkaar te volgen, maar vormen 

een waardevolle aanvulling op elkaar.  

Het eerste webinar is op 14 april. Meer 

informatie en aanmelding via deze link. 

 

DIGITALE GELETTERDHEID 

https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
https://www.mediaukkiedagen.nl/
https://www.mediaukkiedagen.nl/
https://www.instagram.com/dmaakthetbont/?hl=nl
https://www.instagram.com/dmaakthetbont/?hl=nl
http://www.mediasmarties.nl/
https://eindhoven.op-shop.nl/6143/webinar-media-ukkie-dagen-ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet/31-03-2021
https://eindhoven.op-shop.nl/769/kinderen-beter-begrijpen-kindertekeningen-lezen-en-begrijpen

