Stichting Lezen: Lees lekker buiten met je kleintje en win zonnige prijzen!
Het meest spetterende kinderboekennieuws speciaal voor jou! 

Zomer nieuwsbrief BoekStart

Jubileum BoekStart Zomerwedstrijd: win mooie
prentenboeken, een ereader of een fotoshoot
Voorlezen kan overal, dus ook op het strand, in het park, bij het zwembad of onder de
parasol in de tuin. Leg dit moment vast en win de mooiste prentenboeken. Aan het eind
stemmen we samen op de beste foto. De winnaar ontvangt een geweldige waterdichte e
reader (t.w.v. € 179). Omdat het een jubileumjaar is hebben we zelfs een extra prijs: een
fotoshoot met je (klein)kind (t.w.v. € 150)! ͵

Doe mee!

10 Zomerse voorleestips
voor je baby, dreumes,
peuter of kleuter

BoekStarts Keuze:
lekker naar buiten met
Noëlle Smit e.a.

Voorlezen kan altijd! En in de zomer doe
je dat het liefst lekker in de tuin, op het
strand, of aan het zwembad. Bekijk onze
zomerse voorleestips en kom in de juiste
vakantiestemming! ⑱

Het thema van deze maand is: lekker
naar buiten. Bezoek bijvoorbeeld De
Dierentuin of De moestuin van Heer
Hermelijn van Elle van Lieshout en Erik
van Os; speel verstoppertje met Konijn
van Jörg Mühle of ga met met Noëlle Smit
naar zee ⑱

Lees 10 zomerse tips

Ontdek onze boekentips

Nieuw: de BoekStart
Spaarkaart

Lees ons Emagazine
'BoekStart voor jou!'

Steeds meer bibliotheken doen mee met
de BoekStartspaarkaart. Vraag ernaar in
jouw Bibliotheek. Je kindje (t/m 3 jaar)
kan sparen voor leuke cadeautjes.

Nummer #34 staat voor je klaar. Met:
boeken en voorleestips voor je baby,
dreumes, peuter of kleuter, samen praten
over boeken en aan de slag met het
prentenboek In de tuin.

Spaar mee
Nieuwsgierig? Blader nu

Honderd
voorleesfilmpjes in
andere talen

Winnaar Prijsvraag
MijnVoorleesmoment
Juni is... Mae

Spreek je thuis MarokkaansArabisch,
SyrischArabisch, Pools of Turks? Er zijn
nu 100 voorleesfilmpjes beschikbaar
waarin een prentenboek wordt
voorgelezen in een van deze talen. De
voorleesfilmpjes zijn toegankelijk via de
Jeugdbibliotheek.nl (gratis
bieblidmaatschap verplicht).

De winnaar van juni 2022 is: Annemarie
van Hijfte. Ze schrijft: "Mijn kleindochter
Mae (6 maanden) geniet enorm van
boekjes!" Gefeliciteerd met jullie prijs
Annemarie en Mae!

Doe ook mee aan de
Zomerwedstrijd

Bekijk de voorleesfilmpjes

De BoekStartapp heeft een update gekregen
Spetterend Kinderboekennieuws en nieuwe Groeimeterfilmpjes vind je in de nieuwste
versie van de BoekStartapp. Ook kun je alles lezen over de Zomerwedstrijd (en je
leesfoto's eerst versieren bij het insturen). Download de app gratis uit de appstore van
Apple of de playstore van Google.

Download onze gratis app

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