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Het is weer tijd voor zomerlezen
BiblioNu Nieuwsbrief

Spannende Boeken Weken in het teken van Zomerlezen
Of je de vakantie nu thuis doorbrengt of elders, lezen kan altijd. De zomerperiode is het moment
om uitgebreid de tijd te nemen voor spannende (luister)boeken of zenuwslopende films. Want
een zinderende zomer begint bij de bieb. Met een keur aan titels die garant staan voor urenlang
leesplezier.

Onbemand open
Vanaf dinsdag 2 juni gaat de bibliotheek van 12.00 - 14.00 uur werken met onbemande
openingsuren. U kunt materialen inleveren en uitlenen zoals u gewend bent. Op maandag t/m
vrijdag van 14.00 - 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 - 14.00 uur zijn medewerkers op de
werkvloer aanwezig.

Digitale voorleestas

Blog Walk&Talk

Online lid worden

Ga samen met je kind actief aan
de slag met een leuk
prentenboek. We geven iedere
week tips voor leuke opdrachten
met online prentenboeken. Zo
kun je samen met de dreumes,
peuter of kleuter oefenen met
taal.

Door corona is er nog geen
fysieke Walk&Talk mogelijk.
Debbie Heijne van de Levende
Sollicitatiegids vertelt in haar
blog over het verslaan van de
draak in jezelf. Want als je op
zoek bent naar werk ben je
soms zelf je grootste vijand.
Zonder dat je het weet.

Vanaf 12 jaar kun je je
aanmelden via het online
inschrijfformulier. Na
inschrijving kan er al gelijk
gebruik gemaakt worden van
de onlinebibliotheek.

Kijk op onze website voor meer
informatie.

VakantieBieb
De VakantieBieb gaat open op 1
juli en sluit op 31 augustus. De
nieuwe VakantieBieb-app bevat
dit jaar zowel e-books als
luisterboeken en is een
voorproefje van de geheel
vernieuwde app van de online
Bibliotheek, die later deze zomer
ook gelanceerd wordt.

.

Kijk op onze website voor
meer informatie.

Thuis tijdens de coronacrisis?

Kranten en tijdschriften
weer beschikbaar

Je hoeft je niet te vervelen.
Op onze website staan tal van
interessante tips om het thuis
makkelijker, veiliger en leuker
te maken. Druk op de link
Digitaalhuis voor alle
informatie.

Door de versoepeling in de
maatregelen zijn er vanaf 2
juni weer leesplekken
gecreëerd voor het lezen van
de krant of tijdschrift. Ook
studieplekken voor studenten
met een eigen laptop zijn
weer beschikbaar.

