Aanbod voorschools
Thema collectie op maat
Gaat u in uw groep aan de slag met een
thema en wilt u daar prentenboeken en/of
informatieve boeken bij gebruiken? Wij
kunnen een themacollectie samenstellen
voor €0,27 per boek per week. Graag twee
weken van te voren reserveren.

Voorleestassen
De voorleestassen zijn stoffen rugtassen
met een prentenboek en allerlei
materialen die bij het boek passen. Ook
worden er voorleestips gegeven .Het is
speciaal om zo’n tas mee naar huis te
krijgen en samen met papa of mama te
kunnen genieten van het verhaal. De
voorleestas is een goede manier om de
ouderbetrokkenheid te vergroten!

Kosten
€0,27 per boek per week
alleen mogelijk met DVA
Leentijd max 10 weken

Kosten
15 tassen voor €25,- alleen
mogelijk met DVA
Leentijd 6 weken

Speel-leescollectie
Een speel-leescollectie is een collectie
boeken, spelletjes, handpoppen en andere
materialen voor eindeloos (voor)lees- en
speelplezier!
De volgende speel-leescollecties bieden wij
aan:
Nijntje
Kikker en zijn vriendjes
Tomke

Groepsbezoeken
Twee keer in het jaar bieden wij
groepsbezoeken aan. Het eerste
groepsbezoek vindt plaats in de
bibliotheek tijdens de Nationale
Voorleesdagen (eind januari).Het
prentenboek van het jaar staat hierbij
centraal. Tweede groepsbezoek vindt
plaats in juni tijdens de Fryske Foarlêswike.
Dan wordt er voorgelezen uit een Fries
prentenboek. Ouders worden ook van
harte uitgenodigd.

Kosten
Gratis met DVA, anders €15,Leentijd 6 weken

Vertelplaten
Met een kamishibai-verteltheater
verandert een boek in een kleine
voorstelling. Dit is een eeuwenoude
Oosterse traditie van vertellen. De
vertelkast is een goede manier om het
lezen te bevorderen en de woordenschat
te vergroten. Een bijzondere ervaring voor
zowel de verteller als de luisteraar!

Kosten
Groepsbezoek in bibliotheek
gratis. Groepsbezoek op locatie
€30,- Geen DVA? Kosten €50,-

Bijeenkomsten op maat
Op zoek naar een leuke voorleesactiviteit
tijdens een feestelijke gelegenheid?
Samen met het team inspiratie opdoen
rondom digitale prentenboeken of
interactief voorlezen? Lezen met baby’s
hoe doe je dat? Een koffieochtend met
(groot)ouders waarbij voorlezen centraal
staat? Wij denken graag met u mee.

Kosten
Vertelplaten gratis
Kamishibai € 5,Leentijd 6 weken

Contact
Voor reserveringen en vragen kunt u
terecht bij Marije Kooistra, leesconsulent
voorschools. m.kooistra@bmf.nl
06-14320981

Kosten
€75,- per uur
15 cc
*DVA = dienstverleningsabonnement
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