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Nieuws uit de bibliotheek
Nationale Voorleesdagen
We beginnen dit jaar met de Nationale
Voorleesdagen. De 15e editie van de
Nationale Voorleesdagen start op
woensdag 24 januari, met het Nationale
Voorleesontbijt. Ook dit jaar worden peuters
en kleuters tijdens het ontbijt voorgelezen
door zowel bekende als onbekende
Nederlanders. Op deze manier wordt het
voorlezen op kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen, scholen en bibliotheken
gestimuleerd.
Ook in Cultuurhuis Nieuwe Veste wordt er een
Voorleesontbijt georganiseerd: op woensdag
24 januari van 09.00 tot 11.00 uur.
Aanmelden kan via www.leerenbeleef.nl. Tot
dan!

Zaterdag 3 februari vieren wij in verschillende
bibliotheken het verjaardagsfeestje van de
tijger, vier jij dit met ons mee? Kijk op
www.leerenbeleef.nl voor de deelnemende
locaties en meld je aan!
Verhuisbericht
Op dit moment wordt er in Brielle keihard
gewerkt aan een nieuwe bibliotheek! De
vestiging in het Arsenaal is op woensdag 17
januari voor het laatst geopend. Vanaf
maandag 29 januari is de bibliotheek te
vinden in het Sport- en Cultuurhuis
DukdalfBRES. Hier wordt samengewerkt met
onze nieuwe partners het BRESTheater en
sportcomplex Dukdalf. We zien jullie over een
paar weken graag in het nieuwe Sport- en
Cultuurhuis DukdalfBRES in Brielle! Nu al
nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op
onze website:
www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl/
actueel/dukdalfbres
Tot slot, even voorstellen

Ssst! De tijger slaapt en de andere dieren
willen haar niet wakker maken. De tijger ligt
alleen enorm in de weg, maar gelukkig heeft
een van de dieren een goed idee!

Wij zijn Nadra, Mario en Daphne en
wij zijn de nieuwe leesconsulenten
De Nationale Voorleesdagen zijn van 24
van BZHD! Sinds een aantal weken
januari tot en met 3 februari. Deze dagen
mogen wij ons onderdompelen in de
bezoeken wij de groepen 1 en 2 voor een
grappigste, mooiste en spannendste boeken.
voorleesbezoek. Vragen over onze bezoeken?
In dit nieuwe jaar gaan wij op een aantal
Neem contact met ons op!
basisscholen volop aan de slag met
boekpromoties, lessen
informatievaardigheden en nog veel meer. Wij
hebben er in ieder geval zin in!

AGENDA
Januari 2018
Do.
18
Di.
30

Zwemmen 6/7b
Zwemmen 5a

Februari 2018
Do.
1
Vrij.
9
Do
15
Vrij.
16
Di.
20
Ma.
Vrij.
Za.

Zwemmen 7a
Carnaval/Lentefeest
Zwemmen 8a
Rapport mee
Voorstelling 5 en 6 13.30 u.
Adviesgesprekken gr. 8
19
Voortgangsgesprekken
23
Studiedag/ lln. vrij
24 t/m 4 maart Voorjaarsvakantie.

Vakantierooster 2017-2018
Schooljaar

2017-2018

Herfstvakantie

14 oktober 2017

22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari 2018

4 maart 2018

Pasen

30 maart 2018

2 april 2018

Meivakantie

27 april 2018

13 mei 2018

Pinksteren

20 mei 2018

21 mei 2018

Zomervakantie

14 juli 2018

26 augustus 2018

Studiedagen schooljaar 2017/2018:
-23 februari;
-13 juni.

*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

