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Januari
Nationale Voorleesdagen

Voorlezen maakt je leuker!
Van woensdag 20 januari tot en met zaterdag 30 januari vinden voor de 18e keer De Nationale
Voorleesdagen plaats.
De campagne van Stichting Lezen heeft als doel het stimuleren van voorlezen aan kinderen die
zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van peuters en kleuters.
De kinderen komen in aanraking met nieuwe woorden, leren hoe een zin opgebouwd is en hun
woordenschat én taalbegrip wordt vergroot. En kinderen vinden het gewoon leuk.
Prentenboek van het Jaar: 'Coco kan het!' van Loes Riphagen
Elk jaar kiest een comité van jeugdbibliothecarissen het Prentenboek van het jaar. Het
belangrijkste criterium is dat het boek, naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties,
voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met peuters en kleuters voor verwerking in
hun spel. In het boek ‘Coco kan het! gaan alle babyvogels voor het eerst vliegen. Alleen Coco
durft niet. Wat als ze valt? Of als een kat haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze samen met
haar vriendjes mooie vormen vliegen. Is Coco klaar om haar vleugels uit te slaan? De sfeervolle
illustraties in het boek laten veel emoties zien. Daarnaast wordt de tegenstelling tussen falen en
slagen heel mooi weergegeven.'

Oefenen met het donorregister
Om burgers te ondersteunen bij het registreren van hun keuze heeft
Stichting Digisterker de e-learning 'Oefenen met het Donorregister'
ontwikkeld. Iedereen die moeite heeft met de computer kan hiermee
de registratieprocedure oefenen inclusief het inloggen met DigiD.
Blijft het moeilijk om het donorregister digitaal in te vullen? Haal dan
een formulier bij de bibliotheek.

Walk&Talk
Adecco neemt je mee in de werkwijze van een uitzendbureau en geeft
inzicht en tips over het sollicitatieproces. Dinsdag 2 februari van 9:30
tot 11:30 uur in de bibliotheek Venray. Vooraf aanmelden is verplicht.

Vragen over digitale zaken?
Bel de Digi hulplijn. Getrainde vrijwilligers helpen je op weg met alle
vragen over je computer, laptop, mobiel en tablet. De gratis hulplijn is
bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 tot 17:00 uur via
0800 1508.

Cursus Digisterker gaat weer van start
Leer omgaan met websites van de overheid, waaronder de
belastingdienst en mijnoverheid. De cursus is op 1, 8 en 15 maart van
9:30 tot 11:30 uur in de bibliotheek Venray. Kosten € 20,00
(cursusboek). Graag vooraf aanmelden.

Week van de Poëzie
Poëzie staat centraal tijdens de Poëzieweek, het grootste en meest
laagdrempelige initiatief voor poëzie in de Lage Landen: Nederland en
Vlaanderen, dit jaar van 28 januari t/m 3 februari.
Hou jij ook van poëzie? In de vestigingen in Venray en Horst aan de
Maas vind je een presentatie van gedichtenbundels voor jong en oud.

Webinar met Maria Genova
Zelf een boek geschreven? In deze workshop op maandag 18 januari
van 20:00 tot 21:30 uur leer je hoe je een achterflaptekst schrijft die
zoveel mogelijk mensen nieuwsgierig maakt.
I.s.m. de bibliotheek Eindhoven. Prijs niet leden € 7,50, leden € 6,-.

Webinar: Working with the Dutch
Having an insight into and understanding the Dutch work place culture
and expectations in comparison to your own culture back home. This
will help you immensely if you are looking for a job or if employed, to
work smoothly with your Dutch colleagues.
Prijs: niet leden € 7,50. Leden € 6,00.
Op 4 februari van 19.30 tot 21.30 uur. I.s.m. de Bibliotheek
Eindhoven.

Webinar: Introductie in hooggevoeligheid
Interactieve lezing van Jolie Ballhaus over het beter begrijpen en
begeleiden van gevoelige kinderen. Wat is hoogsensitiviteit nou
precies? Hoe werkt het? En hoe kun je je kinderen hierin begeleiden.
Op 10 februari van 10:00 tot 11:00 uur. I.s.m. de Bibliotheek
Eindhoven. Prijs niet leden: € 7,50, leden € 6,00.
Jolien Ballhaus is een HSP coach & trainer. Zij helpt ouders en
professionals om gevoelige kinderen beter te begrijpen en te
begeleiden. Met als doel kinderen te laten stralen, met plezier, kracht
en vertrouwen in zichzelf.
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