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Dringende zaken
Voor dringende zaken in de zomervakantie
kunt u contact opnemen via info@hendrikboogaard.nl

Fijne vakantie!
Wij wensen u een hele fijne vakantie en zien u
graag weer op maandag 21 augustus!

Winnaars van de Kinderjury 2017

middelbare school gepest wordt, verruilt ze haar
eigen stijl, zoals vintagejurkjes voor spijkerbroeken
en saaie sweaters. Haar opvallende outfits plaatst ze
stiekem op haar modeblog #TheStyleTiger, met als
gevolg een tripje naar Parijs.

Schrijver Jozua Douglas ontmoeten?!
Leesconsulenten Eline en Debbie hadden
donderdag 22 juni ’17 een lezing van Jozua
Douglas. Bekend van boeken als: ‘De gruDit jaar hebben een recordaantal kinderen welijke generaal’, ‘De ongelooflijk Ravi Ragestemd op hun favoriete boek, namelijk
violi’ en ‘De verschrikkelijke badmeester’.
meer dan 30.000 kinderen in Nederland.
Zij hadden een missie, Jozua Douglas een
Waaronder ook onze 35 dBos-scholen!  boek laten signeren en met hem vloggen.
Maar welke boeken hebben er gewonnen? Is dit gelukt? Dit kunt u bekijken op onze
Facebookpagina: Leesconsulenten BiblioEn de winnaars zijn…..
theek Zuid-Hollandse Delta.
In de categorie 6-9 jaar heeft: ‘De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen’ van
Andy Griffiths en Terry Denton gewonnen
en in de categorie 10-12 jaar: ‘Dagboek van
een muts: puppy love’ van Rachel Renée
Russell.

100% een vakantietip!
Kent u Niki Smit? Heeft u weleens gehoord
van #Styletiger? Juist, u dacht natuurlijk
aan de serie van 100%, geschreven door
Niki Smit.
Wist u dat?
Niki Smit een blog heeft? Waar ze nieuwe
weetjes deelt over haar boeken. http://
nikismit.blogspot.nl/ Haar tweede boek
100% Coco – Paris verfilmd is en op 6 juli
2017 te zien is in de Nederlandse bioscopen? Er een nieuwe uitgave is van het
boek: 100% Coco - Paris, namelijk de filmeditie! 

ZOMERVAKANTIE
Op school kunnen kinderen in de vakantie
boeken lenen uit de schoolbibliotheek. Zijn
de boeken uit? Dan kunt u deze boeken
inleveren in een bibliotheekvestiging van
de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Kinderen tot 18 jaar worden gratis lid van de
bibliotheek en kunnen dan nieuwe boeken
uitzoeken met hun eigen pas voor thuis.
Voor nu wensen wij jullie allemaal een fijne
zomervakantie toe en zien jullie graag
weer in het nieuwe schooljaar!
Groetjes,

Coco is gek van mode en droomt van een leven in de Team Jeugd van Bibliotheek Zuid-Hollandse
spotlights. Als ze op haar eerste schooldag van de
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Zomerlezen: 4 tips
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
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Met de app VakantieBieb van de openbare bibliotheken kunt u gratis e-boeken downloaden voor op
uw e-reader, tablet of smartphone. Er is een leuke selectie kinderboeken met populaire titels!
*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

Boeken tip: Het dappere duo en het ondeugende biggetje - Caryl Hart
Nel en Freddie zijn het dappere duo – voor niets of niemand bang!
Nel en Freddie zijn beste vrienden (meestal) en bondgenoten in de strijd (altijd). Op een dag komen
ze terug van een schoolreisje met een ONVERWACHTE GAST en raken ze in GROTE PROBLEMEN.
Maar ze beleven ook een AVONTUUR en worden HELDEN!
Voor kinderen uit de midden- en bovenbouw.

