Tips van de Westfriese Bibliotheken
www.westfriesebibliotheken.nl
0228-743 943
klantenservice@westfriesebibliotheken.nl
Volg ons op Facebook en/of Instagram om op de hoogte
te blijven van onze diensten
https://www.facebook.com/westfriesebibliotheken/
https://www.instagram.com/westfriesebibliotheken/
De Voorleeshoek
Heel veel voorleesfilmpjes voor kinderen van 0 tot 10 jaar.
Nu tijdelijks gratis.
https://devoorleeshoek.nl/scholendicht/
Bereslim
Interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken voor kinderen van 2 tot 7 jaar.
https://next-bereslim-nl.kb.idm.oclc.org/bieb/
Yoleo
Kinderen kunnen hun bieb-pas (of dat van hun ouders) koppelen aan hun Yoleo-account en kunnen
zo 85 fantastische hybride jeugdtitels (tekst met audio) lenen.
https://www.yoleo.nl/
E-books
E-books, GRATIS inbegrepen bij het GRATIS jeugdabonnement.
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren.html
Luisterboeken
We hebben tijdelijk extra luisterboeken toegevoegd! Voor iedereen, dus ook als je geen lid bent van
de Bibliotheek. Installeer de gratis LuisterBieb-app op je tablet of smartphone en luister thuis naar de
mooiste boeken.
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
Junior Einstein
Online oefenen voor alle vakken van de basisschool.
https://www-junioreinstein-nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/start
De Afhaalbieb
De bibliotheken blijven voorlopig dicht, maar je kan wel weer boeken lenen met de AfhaalBieb! Laat
ons je favoriete genre weten en wij maken een mooi verrassingspakket met vijf titels voor je klaar.
Hoe werkt het?
Je kunt online bestellen via het speciale formulier, daarvoor moet je de volgende gegevens invullen:
- Je lidmaatschapsnummer
- Het genre van je keuze
- Je afhaallocatie: Stede Broec, Medemblik, Opmeer of De Goorn
https://www.westfriesebibliotheken.nl/actueel/nieuws/de-afhaalbieb--je-kan-weer-boeken-lenen.ht
ml

CoSpaces
Wil jij leren hoe je zelf 3D games maakt?
Hoe je fantasiewerelden maakt waar je doorheen kunt lopen met een Virtual Reality bril?
Ga naar https://cospacescommunity.nl/ en meld je gratis aan!
Daarna kan je thuis achter de laptop of computer aan de slag gaan het bouwen van je eigen 3D
werelden!
Scratch
Scratch is een programmeertaal speciaal ontwikkeld voor kinderen. Wil je leren hoe en verschillende
soorten games in Scratch kan maken? Volg dan deze gratis cursus programmeren voor kinderen
https://www.edx.org/course/scratch-programmeren-voor-kinderen-8
Kraak ‘m
Ben je dol op escaperooms of break-in boxen. Dan moet je eens een kijkje nemen op Kraak ‘m daar
kun je aan de slag om een online escaperoom op te lossen.
https://www.kraakm.nl/

