Stichting Lezen: , wil jij een boekje in je schoentje?
Het meest spetterende kinderboekennieuws speciaal voor jou! 

Nieuwsbrief BoekStart

Wie wil er nou geen boekje in zijn schoentje?
Brrr, het wordt weer koud... maar wie wil er nou geen boekje in zijn schoentje vinden vroeg
op een ijzige ochtend? Daarom tippen we de 10 leukste sinterklaasboekjes voor je
baby, peuter of kleuter. Je kunt ze trouwens ook winnen. Weet je niet meer precies hoe
Zie ginds komt de stoomboot gaat of Zachtjes gaan de paardenvoetjes...? Luister dan
naar onze Top10 op Spotify, net zo gratis als het knaloranje BoekStartkoffertje voor
je baby ❄

Kijk de video

Print Boekideeën bij
onze kofferboekjes
Tip

Waarom lezen met je
baby?
Tip

In het gratis koffertje zitten twee
wisselende boekjes. Daar zitten handige
en leuke voorleestips, onze boekideeën.
Ze zijn speciaal voor je baby en voor je
dreumes. De laatste gaan over het
boekje van nijntje Iedereen slaapt en het
boekje Muis op de fiets. Maar we
hebben ook veel andere hoor. Download
en print ze nu ❄

Onderzoek bewijst telkens en telkens
weer: baby's houden van boeken. Met
je baby op schoot een boekje ontdekken
is bovendien erg leerzaam. Het stimuleert
de taal en spraakontwikkeling van je
kind, zo blijkt uit onderzoek. En het
vergroot ook nog eens de concentratie.
Allemaal zaken waar je baby een leven
lang plezier van heeft ❄

Print ze nu

Waarom voorlezen loont

Doe mee met onze Sinterklaasactie en WIN een
Prentenboek!
Win

Alle lezers zijn winnaars, dat weten jullie al lang natuurlijk, maar wie wil er nou geen
sintboekje winnen? Nou dat kan! Meedoen is heel simpel: maak een mooie
(voor)leesfoto, schrijf er een RIJMPJE bij en deel deze via jouw sociale media. Het
grappigste gedicht wint! De wedstrijd in de vorige nieuwsbrief is gewonnen door Selma
Strijbis, zij kreeg tijdens de Kinderboekenweek 2021 het boekje Dokter, waar ben je? van
Ingela P. Arrhenius in de bus ᪺ Gefeliciteerd en veel (voor)leesplezier!

Rijm en win

BoekStart Top 10 Beste
boekjes over de Sint,
zijn paard en de pieten
Lees

BoekStart Top 10
Sinterklaasliedjes op
Spotify en Apple Music
Zing

Het koffertje is net wat te klein om alle
tips in mee te nemen naar Spanje (zie
plaatje). Speciaal voor Sinterklaas koos
onze deskundige redactie tien tips van
bekende en minder bekende makers,
zoals Mies van Hout, Bette Westera, Jet
Boeke, Dick Bruna en Carlo Boszhard. ❄

Komt jouw baby ook wel eens moeilijk in
slaap nu het steeds kouder wordt? Wat is
dan gezelliger dan er even bij gaan zitten
en een rustig sinterklaasliedje te zingen
of zachtjes op te zetten op Spotify of
Apple Music? BoekStart heeft de leukste
verzameld ₛ

Bekijk ze nu

Zing met je baby

Tot ziens in de BoekStarthoek!
Tip

Lees je baby, peuter of kleuter knus een sinterklaasverhaaltje voor in november én
vergeet niet om naar de BoekStarthoek in de Bibliotheek te rennen om boekjes te lenen of
je gratis koffertje op te halen! Wil je weten of het ook bij jou in de buurt is? Vul
hieronder je postcode of woonplaats in. ❄

Zoek op postcode

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar . Klik om uw voorkeuren te beheren of om uzelf uit te
schrijven.
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