
      Beste ouders, jongens en meisjes, 
 

Hopelijk gaat het allemaal goed met jullie en zorgt deze tijd ook voor het aanwakkeren van jullie creativiteit en het 

extra genieten van de kleine dingen.  

Misschien heb je er tijdens het jaar niet altijd evenveel tijd voor, maar we hopen dat deze extra tijd jullie ook de ruimte 

kan geven om wat meer de boeken in te duiken. 

We weten dat het kwartierlezen in sommige klassen tijdens de schooldagen voor velen hoogtepuntjes zijn, daarom 

hebben wij niet stilgezeten met het opzoeken van tips om jullie leeshonger te blijven voeden. 
 

We sommen jullie alvast enkele mogelijkheden op die op het wereldwijde web te vinden zijn: 

WAT? WAAR? VOOR WIE? 

BINGEL 
Digitale boekenkast   keuze uit lezen op AVI-

niveau. 

www.bingel.be  1ste – 2de – 3de 
graad 
 

FUNDELS 
De 15 gratis digitale kinderboekjes zijn 

beschikbaar voor iédereen. Leners kunnen 

ze eenvoudig downloaden in de Fundels-app. 

Wie in de app doorgaat zonder aanmelden, ziet 

de gratis boekjes bovenaan het 

catalogusscherm staan onder ‘Jouw collectie’. 

De 15 titels zijn beschikbaar zo lang de 

Corona-maatregelen van kracht zijn 

https://www.fundels.com/downloads/ Kleuters  
1ste en 2 de 
graad 

DOLFJE WEERWOLFJE 
Met dit programma gaan leerlingen op een  

leuke en creatieve manier extra aandacht  

besteden aan taal. Het programma bestaat uit 

verschillende onderdelen die het taalplezier en 

de lees- en schrijfontwikkeling van leerlingen 

stimuleren. 

http://www.lezenenschrijvenmetdolfjeweerwolfje.nl/ 1ste – 2de – 3de 
graad 

LUISTERPUNTBIBLIOTHEEK 
Als gewoon lezen niet of niet gemakkelijk gaat,  

kan je op deze manier wel leesplezier vinden. 

Gewoon heerlijk genieten van een boek! De 

ene leest met zijn oren, de andere met zijn 

vingers. Maar het is zeker: iedereen kan lezen! 

https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl Kleuters  
1ste – 2de – 3de 
graad 
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DE VOORLEESHOEK 
Een ruim aanbod aan voorleesboeken voor 

ieder wat wils! Ook dit is een aanrader! 

https://devoorleeshoek.nl/scholendicht/ Kleuters  
1ste – 2de – 3de 
graad 

LUISTERBIEB 
Bij de online Bibliotheek krijg je toegang tot een 

wereld aan kennis. Geniet van de mooiste e-

books en luisterboeken. Waar je maar wilt, 

wanneer je maar wilt. 

https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html Kleuters  
1ste – 2de – 3de 
graad 

‘TSTADLEEST 
Op de facebookpagina van ‘tStadLeest wordt 

elke dag om 17u een kinderboek voorgelezen! 

Eerst eentje voor de kleintjes, daarna een boek 

voor de groten. Je kan de geposte filmpjes op 

elk moment (her)bekijken en –beluisteren!  

https://www.facebook.com/tstadleest/ Kleuters 
1ste – 2de graad 

NACHTWACHT LUISTERVERHALEN 
Ketnet zorgde voor een reeks luisterverhalen 

rond de serie Nachtwacht om kinderen af en 

toe weg te lokken van het tv-scherm!  

http://www.radio-belgie.be/podcasts/nachtwacht-luisterverhalen 
 

1ste – 2de – 3de 
graad 

GELUIDSHUIS-BINNENPRET 
Speciaal voor tijdens de binnenblijfdagen zet 

het Geluidshuis wekelijks twee hoorspelen 

gratis online! 

https://www.geluidshuisuitgeverij.com/binnenpret Kleuters  
1ste – 2de – 3de 
graad 
 

JEUGDBOEKENMAAND 
Op dit nieuwe youtube-kanaal worden verhalen 
verteld, knutseltips gegeven,…door bekende 
jeugdauteurs zodat de Jeugdboekenmaand 
toch gewoon (online weliswaar) kan doorgaan!  
 

https://www.youtube.com/channel/UCMn4mJNab1rePj4Jrpqu_Zw/?fbclid=IwAR3UkcJfj_crfSvHHg-
UbjJ26BAsjcF5ppvpwI_wtvrCx2e-huP516hbNSE 

Kleuters  
1ste – 2de – 3de 
graad 
 

THEATER FROEFROE 
Geen boekjes, maar ook geweldige verhalen 
om te bekijken en te beluisteren! Surf naar hun 
website, geef de code ‘froefroe’ in en je krijgt 
gratis toegang tot al hun theatervoorstellingen! 

https://vimeopro.com/janbosteels/theater-froe-froe Kleuters  
1ste – 2de – 3de 
graad 
 

BIB BOOM 
Afhaaldienst voor boeken in de Bib. Je kan na 
bestelling jouw boeken gaan ophalen. 
Reserveren kan via de website of telefonisch. 

 https://boom.bibliotheek.be/afhaalpunt-de-bib 
03 888 38 52 

 bibliotheek@boom.be 

 

Kleuters 
1ste – 2de – 3de 
graad 
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