
 

Ik lees in de zomervakantie. Jij ook? 
 
 
Kinderen die doorlezen in de zomervakantie zakken niet terug in hun leesniveau blijkt uit 
onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk. Natuurlijk kun je in de vakantie voor 
boeken terecht in de Bibliotheek. Tijdens de vakantie is de Bibliotheek geopend, kijk op 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl voor de openingstijden in de zomervakantie. 
  

Ga mee op reis deze zomer! 

Deze zomervakantie is de Bibliotheek jouw 
reisleider. Met de thuiseditie van 
‘Vakantielezen’ beleef je samen de leukste 
avonturen. In deze spannende ontdekkingsreis 
van de Bibliotheek mag het hele gezin mee. Haal 
de landkaart op in de Bibliotheek, verzamel alle 
stickers en win een leuke prijs. 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/vakantielezen  

In de zomervakantie gaan we weer van start met activiteiten voor de jeugd.  We gaan weer 
voorlezen in Helmond, Asten en Someren. Voorleesbus Blikkie gaat op weg ‘Blikkie on tour’. 
Er zijn workshops rondom 3d-printen en met het green screen in het nieuwe TechLab in 
Bibliotheek Helmond. We gaan codes kraken, met toverboekjes toveren en gek doen met 
verhalen van Roald Dahl. Voor meer info en inschrijven: 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten 

Weet je nog niet waar je deze zomervakantie doorbrengt? Waar je ook bent: met de 
VakantieBieb kun je heerlijk op avontuur in je hoofd. 

Van 1 juli t/m 31 augustus 2020 is de VakantieBieb weer open. In deze app kun je deze 
zomer naast e-books nu ook genieten van luisterboeken. Met de VakantieBieb beleeft 
iedereen een zomer vol verhalen: jong en oud, leden en niet-leden van de Bibliotheek. 
Voor kinderen zijn er bijvoorbeeld SuperDolfje van Paul van Loon en verhalen van Guusje 
Nederhorst en Jacques Vriens. www.bibliotheekhelmondpeel.nl/vakantiebieb   

 
Op zoek naar leuke zomerleestips? 
De Bibliotheek helpt je op weg. Tips voor jong en 
oud 
https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/collectie
/zomer.html 
 
Na de vakantie ook e-books en luisterboeken 
lenen? Dat kan met je bibliotheekpas! 
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-
en-jongeren.html 
  
Wij wensen iedereen een hele fijne 
zomervakantie met veel leesplezier! 
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