Luisterboeken en e-books voor iedereen!

Online versie

Nu ook luistenboeken in de VakantieBieb
Beste mevrouw Van Leeuwen,
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books én luisterboeken.
Voor jong en oud! De gratis VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen, ook als je geen lid bent van de
Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast
staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het
schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is een leuke en gemakkelijke manier om leerlingen te stimuleren te blijven lezen, ook in de
vakantie. Blijven lezen is belangrijk, want dit helpt een terugval van het leesniveau voorkomen! De
VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31 augustus. De verwachting is dat
de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is via Google Play.

Wat kun jij doen?
Vermeld de VakantieBieb op je website, social media en in je nieuwsbrief. Om je te helpen hebben we een
kant-en-klare tekst en bijpassend beeld voor je samengesteld. Deze vind je in de Online Toolkit. Hiermee
breng je de VakantieBieb op eenvoudige wijze onder de aandacht bij leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Download Online Toolkit

Extra: winactie voor de jeugd!
Kinderen van 6 tot 18 jaar kunnen op vakantiebieb.nl/win laten weten welk boek in de VakantieBieb hun
favoriet is. Ze maken dan kans op een Beats Solo Pro koptelefoon.

Jeugdbibliotheek.nl
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de VakantieBieb nog
veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein.
Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen.

De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school steunt de VakantieBieb. Werk je met deze aanpak? Dan kun je ook bij je

leesconsulent terecht voor meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Het VakantieBieb-team
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