Stichting Lezen: Hoi , Stem op het lekkerste babyboekje en WIN zelf ook iets!
Het meest spetterende kinderboekennieuws speciaal voor jou! 

Nieuwsbrief BoekStart

Nieuwsbrief BoekStart  2022/8
Wat een bijzondere dag! Het is Kinderboekenweek, de nominaties voor
het Babyboekje van het Jaar zijn bekend en de stembus is geopend. Stem je mee?
Ook hebben we weer een herfst Top10 voor jouw boekenplankje of herfsttafel
gemaakt ੯
✫Check it out! ✫

Stem op het Beste Babyboekje
Welk babyboekje leest dit jaar het lekkerst? Er zijn er vijf genomineerd door een
deskundige jury, met zangeres, actrice en mama Marlijn Weerdenburg als voorzitter. We
hebben ook een hele leuke prijs bedacht om onder alle stemmers te verloten ❤ Wat zou
dat dit jaar zijn? En nog belangrijker... welk babyboekje gaat er winnen? ੯
We horen het graag van jou!

Stem & Win!

Kinderboekenweek 2022
Gigagroen is het thema van de Kinderboekenweek die van 5 oktober tot 16 oktober
duurt. Het geschenk bestaat uit een boekje met 'Unieke Waanzinnige Boomhut Verhalen'
én het prachtige prentenboeken Egalus dat werd getekend door Marije Tolman en bedacht
door haar dochter Liv. De eerste krijg je gratis als je een kinderboek koopt, de tweede
voor de bijzonder vriendelijke prijs van € 8,25. ੯
Neem even een kijkje op de website.

Lees verder

Top 10 – Herfstboekjes voor jou of je kind
De herfst is begonnen en dat betekent herfsttafels in de boekhandel, de Bibliotheek, de
kinderopvang en op school. Of een gezellig boekenhoekje bij jou thuis. Met
prentenboeken vol roodbruine kleuren, dwarrelende bladeren, paddenstoelen en keiharde
windvlagen. ੯

Bekijk onze Keuze

'BoekStart voor jou!' 
nummer #35 online

Uitslag Zomerwedstrijd
2022

De nieuwe BoekStart
voor jou! is uit, nummer
35 alweer, met boeken
en voorleestips. Speels
voorlezen aan je baby en
dreumes. Aan de slag
met Amos Muis blijft een
dagje thuis. En... we
vieren dat het najaar is!
Read the emagazine
now on your tablet on the
couch.

Vaarwel zomervakantie,
welkom herfstvakantie.
Wat kregen we deze
zomer veel heerlijke
foto's opgestuurd. Ben je
benieuwd welke van deze
superlezertjes de
afgelopen tijd leuke
prentenboeken in hun
brievenbus hebben
aangetroffen? Klik dan
op de link!

Heb jij jouw gratis
BoekStartkoffertje al in
huis?
Als je baby ongeveer 3
maanden is, krijg je van
de gemeente een
speciale waardebon voor
het BoekStartkoffertje.
Ga met deze bon naar
de Bibliotheek bij jou in
de buurt, maak je baby
lid en ontvang het gratis
BoekStartkoffertje.

Lees verder
Lees verder

Lees verder

Tot ziens in de
BoekStarthoek!
In de BoekStarthoek is het knus voorlezen aan
de allerkleinsten. Tijdens de Kinderboekenweek
is er ook nog eens van alles te beleven voor
kleine en grote kinderen. Op onze handige kaart
zie je meteen waar je moet zijn voor de
dichtsbijzijnde vestiging.

Bekijk de handige kaart

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