
Bibliotheeknieuws met deze keer: nieuws voor kinderen en hun ouders 

Nieuws vanuit de Bibliotheken in de gemeente Hardenberg, team Jeugd en Onderwijs/Basisonderwijs 

Bibliotheek in Coronatijd 
De bibliotheken zijn nog gesloten. Er is wel een afhaal-
service. Kijk voor reserveren en afhaaltijden op 
www.bibliotheekhardenberg.nl. 
Algemene wensen en verzoeken kun je mailen naar 
info@bibliotheekhardenberg.nl  
 

Verrassingstassen voor de jeugd 
Bij de bibliotheken Hardenberg en Dedemsvaart zijn 
verrassingstassen te leen tijdens de afhaalservice. In de 
verrassingstas zitten leuke en verrassende boeken. Ook 
zit er in iedere tas een dvd. 
Er is keuze uit de volgende tassen: 

 Prentenboeken 
 Eerste leesboekjes niveau M3 
 Eerste leesboekjes niveau E3 
 Eerste leesboekjes niveau M4 
 Leesboeken 6 t/m 8 jaar 

Bibliotheekpas voor kinderen 
is gratis 
Kinderen kunnen met hun bibliotheekpas gratis 
gebruik maken van de Voorleeshoek, Bereslim 
en de Digitale Voorleestas (onderbouw) en van 
Yoleo en Junior Einstein (midden- en boven-
bouw). Daarnaast zijn er nog de e-books en de 
luisterboeken, die via de website ‘te leen’ zijn.  
 

Online Materclass 
Hoe blijf je overeind in een gezin met 
autisme of AD(H)D 
Nicole Hoogenboom geeft een masterclass 

'Hoe blijf jijzelf overeind in jouw gezin met 

autisme of AD(H)D?’ Deze gratis masterclass 

vindt online plaats en is voor ouders van 

kinderen met autisme of AD(H)D. Nicole 

(ervaringsdeskundige) begeleidt ouders en 

gezinnen die worstelen met de opvoeding van 

hun kinderen met autisme of AD(H)D. 

Soms kun je je als ouder eenzaam voelen als 

opvoeden lastig is. Omdat zorgen delen over 

jouw kind niet makkelijk is in een groep ouders 

die jouw problemen niet herkennen. Speciaal 

voor jou en alle andere ouders die zich zo 

voelen geeft Nicole deze masterclass.  

Opgeven masterclass  
De masterclass is online op dinsdag 13 april 
en begint om 20.00 uur. Aanmelden kan door 
een email te sturen naar  
janny.vandenbroek@bibliotheekhardenberg.nl 
Je ontvangt  vervolgens een link om deel te 
nemen. 

Maak je eigen hologram 
Voor kinderen vanaf 7 jaar 
Hou je van knutselen? Haal bij de Bibliotheek een 
envelop met spullen én een instructie om gemakke-
lijk een projector te maken waarmee je hologrammen 
kunt zien! 

Een smartphone bijvoorbeeld heeft maar twee dimen-
sies, een 2D-beeld. Een hologram is een 3D-beeld dat 
vanuit een plat vlak wordt geprojecteerd. Als je er nog 
nooit een hebt gezien is het echt fascinerend. Kinderen 
en volwassenen kijken hun ogen uit! Hologrammen 
hebben misschien wel de toekomst! 

Om een hologram te kunnen zien, heb je een projector 
nodig. En laat je die nou heel gemakkelijk zelf kunnen 
maken! De envelop  met spullen én instructie kun je op-
halen tijdens de afhaalservice. Voor de tijden afhaal- 
service van de verschillende bibliotheken: 
www.bibliotheekhardenberg.nl  
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