Stichting Lezen: Lees jij voor tijdens De Nationale Voorleesdagen, ?
Het meest spetterende kinderboekennieuws speciaal voor jou! 

Nieuwsbrief BoekStart Nederland

De Nationale Voorleesdagen 2022
Er wordt extra veel voorgelezen tijdens De Nationale Voorleesdagen 2022 (van 26
januari t/m 5 februari). Het Prentenboek van het jaar Maar eerst ving ik een monster en
de gevarieerde Prentenboek Top 10 staan centraal tijdens dit voorleesfeest. Je leent de
boeken in de Bibliotheek of koopt ze (online) in je eigen boekhandel.

Lees verder

Nieuw emagazine
'BoekStart Voor Jou!'
Precies op tijd voor De Nationale Voorleesdagen
staat er ook weer een splinternieuwe versie
van ons emagazine BoekStart Voor Jou! (nr.
32, winter 2022) voor je klaar. Met: mooie foto's,
boeken en voorleestips voor je baby, dreumes
en peuter, aan de slag met Het lekkerste bed.
Lees hem nu op je tablet op de bank.

Blader door BSVJ

Monsterlijke prijsvraag
Win het Prentenboek van het Jaar met je (voor)leesfoto

Maak een monsterlijke voorleesfoto tijdens De Nationale Voorleesdagen van je baby,
peuter of kleuter en win het Prentenboek van het jaar Maar eerst ving ik een monster van
Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer (of een ander boekje) voor je kindje. Doe je mee?
De winnaar van de Kerstactie was Renske (van 7 maanden), gefeliciteerd met je
prentenboek, Renske, en veel voorleesplezier!

Stuur je foto in!

Nieuwe Mijlpaalkaarten
Wat vind je van onze speciaal ontworpen
mijlpaalkaarten? Samen met de GroeiGids
maken we ieder jaar twee mijlpaalkaarten om je
te informeren over de GroeiGidsApp en het
BoekStartkoffertje. Aandacht voor voorlezen
past goed bij de betrouwbare informatie over
ontwikkeling en opvoeding die je in de
GroeiGids leest. De mijlpaalkaarten zitten in de
GroeiGids 04. We verloten ook een paar
setjes, wil je daarop kans maken, ga dan naar
Instagram, Facebook of Twitter van BoekStart,
like deze post en tag iemand voor wie de post
ook interessant is.

Volg jij ons al op Instagram?

Update BoekStartapp
In de laatste update van onze gratis voorlees
app vertelt de BoekStartbeer je over De
Nationale Voorleeswedstrijd, het Prentenboek
van het jaar en de gevarieerde Prentenboek
Top 10. Ook kan je jouw Voorleeswekker zetten
op je nieuwste smartwatch en je inzending voor
de prijsvraag vrolijk versieren. In de rubriek
'voorleestips' vind je nieuwe video's. Veel plezier
met de BoekStartapp!

Download de app

Lees 15 minuten per dag
Geniet samen van verhalen!

Het is belangrijk om elke dag voor te lezen. Het
is goed voor de taalontwikkeling en de
woordenschat van je kind. Zijn je kinderen al lid
van de Bibliotheek? Dan kunnen ze gratis
ebooks en luisterboeken lenen. Ga naar de
Jeugdbibliotheek om te lezen, te luisteren en te
lenen.

Luister, lees en leen

Kinderboekenquiz
Januari heeft donkere dagen en lange nachten. Om je wat op te vrolijken hebben we een
kleine kinderboekenquiz bedacht met schaduwen in de hoofdrol. Ben jij een echte
voorlezer? Dan herken je VAST en ZEKER alle kinderboekenhelden!? Natuurlijk verloten
we een boekentip onder de juiste inzendingen. P.S. Zet je antwoorden liever niet onder de
posts, maar mail ze naar info@boekstart.nl (want anders wordt het wel heel makkelijk voor
je concurrenten). Veel succes!

Volg jij ons al op Facebook?

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