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Project Thema/bijzonderheden Groepen    

Actie>Reactie met Harry de Kat Leskist ➊➋➌

Bee-Bot Robot programmeren ➋➌➍

Book-O-Matic Gastles verhalen vertellen ➋➌➍

Diploma Veilig Internet Interactief online spel ➎➏➐➑

Educatieve Escaperoom 21st Century Skills ➎➏➐➑

Micro: Bit Maker Kit Programmeren ➎➏➐➑

Digitale Knikkerbaan Educatieve game ➎➏➐➑

Minecraft-bouwwedstrijd Event tot 120 lln per dag ➎➏➐➑

NASA Simulator Educatieve game ➎➏➐➑

Weekjournaal in de klas Themaweek ➐➑

Schooljournaal Gastles ➐➑

VR op school Gastles ➐➑

Scratch programmeren Leren programmeren ➐➑

Muziek programmeren Leskist ➐➑

Lichtkrant programmeren Leskist ➐➑

1 tegen 30: Fake news quiz Gastles ➐➑

E-Learning Fake News Online programma ➐➑

Nepnieuws maken Gastles ➑

Leraren basiscursus Scratch Cursus Leerkrachten

Nationaal Media Paspoort Cursus Leerkrachten

Slim met Media-visiespel Cursus Leerkrachten

Scholenaanbod mediavaardigheid 
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Bekijk hier ons 

complete aanbod. 

Uitgebreide informatie 

vind je op onderwijs.

bibliotheekeemland.nl

Op zoek naar activiteiten rond leesbevordering en 

mediavaardigheid? Laat je inspireren door de Bibliotheek 

Eemland. Onze producten vergroten het leesplezier 

van kinderen en besparen de leerkrachten veel 

voorbereidingstijd.

Kom je er niet helemaal uit of kun je bij een thema geen 

passend project vinden? Neem dan contact op met onze 

specialisten. Wij werken juist graag op maat!



Project Thema/bijzonderheden Groepen  

Groepsgewijs lenen Boeken lenen alle

Groepsbezoek op maat Bibliotheekbezoek alle

Themacollecties Collectie op maat alle

Schrijver in de klas Schrijversbezoek alle

Trainingen voor medewerkers kinderopvang Op aanvraag Voorscholen

Vertelkasten en vertelplaten lenen Overzicht thema’s op website Voorscholen ➊➋

Allemaal Familie! Over familie ➊➋

Bang, Boos, Blij Over emoties ➊➋

Het Blauwe Paard Over kunst ➊➋➌

Letters Leren Lezen Spelen met letters en taal ➋➌

Groep 3 op bezoek in de bieb Bibliotheekbezoek ➌

Vette versjes Poëzie ➌➍

Los met lezen! Avi-boekjes passend bij het niveau ➌➍

De Liedjesatlas Kinderen in andere landen, muziek ➌➍➎

Toneellezen AVI-boekjes op maat, met introles ➍➎➏➐

De Boekenfabriek Over de geschiedenis en het maken 
van boeken, met introductieles

➎➏

Van Rijm tot Rap Poëzie, met introductieles ➎➏➐➑

Boek & Film In groepjes een boek lezen en 
vergelijken met de verfilming

➎➏➐➑

En toen… Lezen over geschiedenis, met 
introductieles

➎➏➐➑

Boektrailers maken Lezen en boekpromotiefilmpjes maken ➎➏➐➑

De grote ZOEKwedstrijd in de bieb Informatievaardigheden ➏➐

Wist je dat? Informatieve boeken ➏➐

In de oorlog Lezen over de oorlog ➐➑

Palmen op de Noordpool Lezen over natuur, milieu en klimaat ➐➑

Deze moet je lezen! Bekroonde boeken, oude en nieuwe 
klassiekers

➐➑

Klassikaal lezen Met de hele klas hetzelfde boek lezen;
Overzicht titels op de website

➐➑

Brugklasproof! Lezen over de middelbare school ➑

Kortingsabonnement Boeken lenen Leerkrachten

Cursus Open Boek Start februari Leerkrachten

Lezingen en workshops voor leerkrachten en 
ouders (bijv. op ouderavond)

Leesbevordering/Mediawijsheid Alle

Scholenaanbod leesbevordering  

Kijk voor meer informatie per project op onderwijs.
bibliotheekeemland.nl. Je kunt direct zien of het project beschikbaar  
is en het aanvragen. | Periode I 13 september t/m 10 december  

(13 weken inclusief herfstvakantie) | Periode II 10 januari t/m 25 
maart (11 weken inclusief voorjaarsvakantie) | Periode III 11 april t/m 
27 juni (11 weken inclusief meivakantie)
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Toneellezen ➍➎➏➐

Toneellezen is supergoed 
voor technisch én 
begrijpend lezen, maar 
bovenal: erg leuk!
De leskist is weer aangevuld 
met toffe nieuwe boeken en 
nieuwe lesideeën.

Twee lezers (of meer) nemen 
de rol van een personage 
op zich en lezen de teksten 
hardop. Ze voeren eigenlijk 
een toneelstukje op. 
Kinderen beleven erg veel 
plezier aan deze vorm van 
lezen. Zo vergroot je het 
leesplezier in de klas.

Leskisten leesbevordering

En toen… Boeken zijn tijdmachines ➎➏➐➑

En toen, en toen, en toen? Reis met je klas terug in de tijd en 
maak jouw klas nieuwsgierig naar geschiedenis. 

Deze leskist zit vol boeken, zowel fictie als non-fictie, bij het 
thema geschiedenis. Zo leren jouw leerlingen op een leuke 
en spannende manier over vroeger. Bij deze leskist zit voor de 
leerlingen een eigen logboekje waarmee ze stickers kunnen 
verdienen. 

Ontdekkend leren met 
inspirerende leskisten
De Bibliotheek Eemland stelt elk jaar mooie leskisten voor scholen samen. Met deze 
leskisten willen wij leerkrachten inspireren om hun leerlingen op een leuke manier te laten 
leren. Dit zijn een aantal van onze favoriete leskisten. 

Groepjes van ongeveer vijf 
kinderen gaan hetzelfde 
boek lezen en daarna de 
verfilming kijken.

Is het boek altijd beter 
dan de film? Wat heeft de 

regisseur weggelaten of 
erbij verzonnen?  In de kist 
vind je verschillende genres, 
klassiekers en recentere 
verfilmde boeken, voor elk 
wat wils, op maat gemaakt 
voor jouw klas.

Boek & Film ➎➏➐➑

Kijk voor 
het hele aanbod 

op onderwijs.
bibliotheekeemland.nl

NIEUW!



Wist je dat? ➏➐➑

Altijd al willen weten hoe je een witte haai kunt 
spotten? Of welke weg jouw eten precies aflegt voordat 
je naar de wc moet? Wedden dat jij niet weet welke 
vogel een mens kan optillen? En hoe maak je nou toch 
dat zwevende eiland in jouw Minecraftwereld?

In deze leskist boordevol met de meest uiteenlopende 
informatieboeken vinden de leerlingen alle antwoorden! 

Tip: Handig voor werkstukken en spreekbeurten 

Leerkrachtenabonnement 

Omdat bibliotheken, kinderopvang en scholen samen 
bijdragen aan een beter leesklimaat voor
kinderen en jongeren bieden wij je graag een 
abonnement aan tegen een gereduceerd tarief. Met
50% korting kun je het hele jaar door materialen lenen.

Palmen op de Noordpool ➐➑

Een kant-en-klare 
themacollectie met boeken 
over natuur, milieu en 
klimaatverandering.

De kist bevat zowel 
jeugdromans als 
informatieve boeken.
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De grote 
ZOEKwedstrijd  
in de bieb  ➏➐

Kinderen googelen wat af, 
maar vinden het moeilijk 
om de zoekresultaten op 
waarde te schatten. Hoe vind 
je betrouwbare informatie 
voor je spreekbeurt of 
werkstuk? Het vernieuwde 
groepsbezoek voor groep 
6 en 7 gaat daarbij helpen. 
Laat je leerlingen meedoen 
aan deze ZOEKwedstrijd in 
de bieb!

Combineer dit project met de 
leukste informatieve boeken 
uit de leskist Wist je dat? en 
het kan niet meer stuk met 
de werkstukken.

NIEUW!

50%
Korting



Jaarkalender

September
27 september-1 oktober
Week tegen het pesten
Vraag een themacollectie 
aan, op maat gemaakt voor 
jouw groep. Bijvoorbeeld over 
diversiteit of pesten.
 
Oktober

6-17 oktober 
Kinderboekenweek 
“Worden wat je wil”
Ieder jaar stelt de Bibliotheek 
Eemland een prachtig 
programma samen voor 
de Kinderboekenweek. 
Dit programma bestaat 
uit creatieve workshops, 
voorstellingen en 
schrijversbezoeken.
 
November
1-30 november 
Nederland Leest Junior 
Dit jaar staat het boek Katvis 
van Tjibbe Veldkamp centraal 
tijdens Nederland Leest Junior. 
Je kunt dit boek met de hele klas 

lezen en daarna met elkaar in 
gesprek gaan over het thema 
Over de grens.  ➐➑

 

5-12 november
Week van de 
Mediawijsheid
Deze week staat in het teken 
van mediawijsheid. Wil jij in 
het kader van mediawijsheid 
een activiteit organiseren, maar 
weet je niet hoe? Mail dan naar 
medialab@bibliotheekeemland.
nl voor een op maat gemaakte 
activiteit of voor advies.
 
December 
Vóór 1 december 2021
De Nationale 
Voorleeswedstrijd
Geef je schoolkampioen 
op via: www.denationale-
voorleeswedstrijd.nl

Januari
26 januari-5 februari
De Nationale 
Voorleesdagen 
Voorlezen maakt je leuker! 
Leen eens een vertelkastje voor 
jouw groep. Er is een grote 
collectie vertelplaten te leen, 
over alle mogelijke thema’s. Ook 
nodigen we alle peutergroepen 
in Eemland uit om naar de 
bibliotheek te komen voor een 
spetterend voorleesfeestje!
Het Prentenboek van het Jaar is 
Maar eerst ving ik een monster 
van Tjibbe Veldkamp.

 
27 januari-2 februari 
Poëzieweek
De Nederlandse kinderpoëzie 
is van hoog niveau. Leen eens 
een themakist met mooie 
dichtbundels en leuke lestips. 
Het is ook mogelijk om (via de 

Kalender
20

21

20
22

> Het hele schooljaar zit vol mooie themaweken, bijzondere 
dagen en leuke leescampagnes. Het scholenaanbod biedt 
aansluitende programma’s en lesideeën
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Wil je niets missen? 
Meld je aan voor onze 

Nieuwsbrief Educatie en  
blijf altijd op de hoogte!



bibliotheek) een echte dichter te 
laten optreden bij jou in de klas!
• Vette versjes  ➌➍

• Van rijm tot rap  ➎➏➐➑

 
Februari
7-11 februari
Voorrondes De Nationale 
Voorleeswedstrijd regio 
Eemland
Deze week zijn de spannende 
voorrondes voor alle 
Voorleeskampioenen uit 
Eemland! De winnaar gaat door 
naar de Eemland-finale, begin 
maart, en maakt uiteindelijk 
kans om de voorleeskampioen 
van heel Nederland te worden.
 
9 februari 
Start cursus Open Boek
Voor alle leerkrachten die meer 
plezier en betere resultaten uit 
het leesonderwijs willen halen!
 

Maart
Start Kinderjury
Tot eind mei kunnen kinderen 
stemmen op hun favoriete 
boeken uit 2021. Houd onze 

Nieuwbrief Educatie in de gaten 
voor alle activiteiten rondom de 
Kinderjuryperiode.
 
April
22 april
Earth Day
Een dag die in het teken staat 
van onze aarde en het klimaat. 
Onze nieuwe leskist vol met 
boeken past hier uitstekend bij.
• Palmen op de Noordpool  ➐➑

 
Mei
De laatste maanden van 
groep 8
Dan is het nu de hoogste tijd 
voor groep 8 om zich in te lezen 
over hun nieuwe leven als 
brugpieper!
• Brugklasproof! � ➑

 
4 - 5 mei
Herdenking Tweede 
Wereldoorlog

Deze dagen herdenken we alle 
oorlogsslachtoffers en vieren 
we de vrijheid. In aanloop naar 
deze twee dagen is het volgende 
interessant: 
• Themakist: In de oorlog ➐➑

• Schrijversbezoek aanvragen, 
bijvoorbeeld van Martine 
Letterie.
 
18 - 28 mei
Annie M.G. Schmidt-week
M’n opa, m’n opa, m’n opa, op 
heel de wereld was er niemand 
zoals hij! Maak kennis met nog 
meer bijzondere familieleden:
• Allemaal Familie! ➊➋

 
Zomervakantie
Eindelijk, vakantie! Maar 
wat doe jij om een AVI-dip te 
voorkomen bij je leerlingen? 
Hou jezelf op de hoogte van 
projecten als Zomerlezen en de 
Vakantiebieb-app. 

20
22
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Behoefte aan een op 
maat gemaakt mediaplan 
voor jullie school? Wij 
presenteren: Het Slim met 
Media-visiespel! 

Het Slim met Media-
visiespel is een spel 

waarmee je als school op 
een interactieve manier 
input krijgt 
voor visie en 
beleid rondom 
mediawijsheid 
en digitale 
geletterdheid. 

Medialab

Mediavaardig met
het Medialab 
Het Medialab van de Bibliotheek Eemland richt zich op de 
21st Century Skills. Op deze pagina’s lichten we een aantal 
workshops uit, misschien leuk voor jouw klas?

Amersfoort ‘40-‘45 ➐➑Micro: Bit  
Maker Kit ➎➏➐➑

Bijna iedereen is bekend 
met het klassieke 
computerspelletje Snake, 
maar hoe wordt zo’n spel 
eigenlijk gemaakt? En zou 
je dat zelf ook kunnen? Nou 
en of! Dankzij de Micro: Bit 
Maker Kit kan iedereen zijn 
eigen Snake-game bouwen óf 
een werkende jukebox. 

De Micro Bit is een door 
de BBC ontwikkeld 
programmeerkastje. 
Met een eenvoudige 
handleiding doorlopen de 
leerlingen stap voor stap het 
programmeerproces en maken 
zo zelfstandig (of in groepjes) 
hun eigen jukebox of Snake-
game. 

De documentaire 
Amersfoort ‘40-’45 neemt 
je mee van het begin van de 
bezetting tot de bevrijding. 
De documentaire bestaat 
uit film- en fotomateriaal, 
dagboekfragmenten, 
originele audiofragmenten 
en nagespeelde historische 
verhalen. Een meeslepende 
film, uitstekend te 
gebruiken bij lessen over de 
Tweede Wereldoorlog.

Special voor deze 
documentaire komt er 

van 25 t/m 30 april 2022 
een enorme black box 
waar je de film met jouw 
klas kunt bekijken. Wil jij 
de documentaire op deze 
speciale manier bekijken? 
Aanmelden kan via onze 
website vanaf januari 2022.

Slim met Media-visiespel (Leerkrachten) 
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Educatieve  
Escaperoom ➎➏➐➑

Onze succesvolle escaperoom is 
compleet vernieuwd! Durft jouw 
klas de uitdaging aan?

Stap binnen bij het 
getransformeerde PRYSM 
Security-hoofdkwartier en 
volbreng één van de spannende 
missies rondom nepnieuws 
of cybercrime. Omringd 
door spectaculaire licht- en 
geluidseffecten probeer je zoveel 
mogelijk bewijsmateriaal te 
verdienen door alle educatieve 
puzzels op te lossen, op het 
gebied van 21st Century Skills, 
digitaal burgerschap en 
economie. Lukt het jullie om 
binnen de tijd te ontsnappen?

1 tegen 30: Fake News Quiz!  ➐➑

Met de Fake News Quiz wordt de kennis van de klas én de 
leerkracht rondom het thema ‘fake news’ getest. Kun jij 
echte afbeeldingen onderscheiden van bewerkte foto’s? 
En welke krantenkoppen zijn te mooi om waar te zijn? 

Tijdens deze spannende strijd, gepresenteerd door één 
van onze Medialabdocenten, komen we erachter wie een 
scherp oog heeft voor nepnieuws. Zullen de leerlingen de 
waarheid achterhalen? Of gaat de leerkracht er met de eer 
vandoor?

De wereld wordt 
overspoeld met 
nepnieuws over 
verkiezingen, corona 
en nog veel meer. De 
gevolgen hiervan worden 
steeds duidelijker 
zichtbaar. Filterbubbels? 
Algoritmes? De termen 
waarin gesproken wordt 
lijken vaak ingewikkeld en 
technisch…

Met deze e-learning 
kunnen leerlingen op een 
leuke manier aan de slag 
met nepnieuws. Door 
middel van voorbeelden 
en het ontwerpen van je 
eigen berichten wordt 
duidelijk hoe makkelijk 
het is om beelden te 
bewerken, hoe nepnieuws 
eruit ziet, hoe je het 
kan onderscheiden van 
echt nieuws én wat voor 
gevolgen nepnieuws heeft 
voor de maatschappij.

Zelf leuke ideeën op het gebied 
van mediawijsheid? 
Of hulp nodig met een ander 
digivaardig lesdoel? Neem 
dan contact op met Reda 
van der Putten (specialist 
mediavaardigheid) via r.van.der.
putten@bibliotheekeemland.nl.  
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Digitaal burgerschap
Met het aanbod rondom digitaal burgerschap maakt het Medialab 
leerlingen bewust van de invloed van technologische ontwikkelingen  
op hun leven. Samen ontdekken we de voordelen, verantwoordelijk-
heden en gevolgen die bij deze ontwikkelingen komen kijken.

E-Learning Fake News ➐➑

NIEUW!



Interview

Hoi Astrid, wat fijn dat we jou mogen interviewen 
voor onze brochure. 
Jullie doen zoveel voor ons, dus ik ben blij dat ik 
een keer iets terug kan doen.

Je staat bekend als een leerkracht met een grote 
passie voor lezen. Kun je iets vertellen over jezelf?
Dankjewel! Ik werk als leerkracht op de Bieshaar, 
een Jenaplanschool. Ik heb voor bijna alle groepen 
gestaan, en nu heb ik groep 1/2. In 2007 heb ik de 
cursus Open Boek gevolgd, als leescoördinator van 
de Meander.

Lees je veel voor in de klas?
Alleen maar! Ik heb gisteren We hebben er een 
geitje bij voorgelezen, thema lente. 
Ik las voor met een Kamishibai (vertelkastje) en 
vertelplaten. Die lenen we bij de bibliotheek.
De Kamishibai is echt heel leuk om te gebruiken, 
ook in hogere groepen. 
Na het voorlezen mogen de kinderen het verhaal 
herhalen en naspelen. Dan kan ik dus heel goed 
horen of ze taalvaardig zijn, maar ook of het 
verhaal is blijven hangen. Dan hoef je alleen maar 
te observeren. Een heel leuke werkvorm met het 
vertelkastje!

Hoe werkt jouw school samen met de Biblio-
theek?
De bibliotheek zorgt ervoor dat we voor kinderen 
altijd een aantrekkelijk aanbod aan boeken heb-
ben. Zo werkt onze school met thema’s, bijvoor-
beeld voeding. De bibliotheek zorgt dan dat wij 
voor alle groepen een themacollectie hebben met 
boeken en vertelplaten bij dat thema. 
Verder nemen we leskisten af zoals Het Blau-

we Paard, en speelt groep 5/6 de Educatieve 
Escaperoom. Natuurlijk werken we ook samen 
tijdens de Kinderboekenweek en de Nationale 
Voorleesdagen.
Ook doen we mee aan De Nationale Voorlees-
wedstrijd. We zijn helaas niet doorgegaan naar 
de regiofinale, maar onze leerling heeft het wel 
supergoed gedaan! Ze heeft dyslexie, dus alle 
kinderen beseften: “O, ook als je dyslexie hebt kun 
je meedoen aan de voorleeswedstrijd en winnen.” 
Dat was een kippenvelmomentje!

Wat vind jij het leukste project van de Biblio-
theek?
Dat is wel heel moeilijk kiezen. Er zijn zoveel leuke 
projecten!
Ik vind de leskist Het Blauwe Paard leuk, omdat 
het de onderbouw al echt kunst leert kijken en 
beleven. En Van rijm tot rap, omdat dichten een 
leuke vorm van (voor)lezen is. Daarnaast is het 
ideaal omdat poëzie een kerndoel is. Als je elk jaar 
meedoet met de poëzieweek en je neemt daarbij 
de leskist Van rijm tot rap af, werk je daarmee aan 
je kerndoelen. 

Wat raad jij leerkrachten aan?
Wat ik leraren echt aanraad zijn de schrijvers-
bezoeken. Tijdens de Kinderboekenweek bij-
voorbeeld kun je een schrijver aanvragen. Het 
heeft zo’n impact op de leerlingen om een echte 
schrijver te ontmoeten. Dat is iets wat ze later nog 
weten “toen kwam die schrijver bij ons op school”. 
Dat stimuleert de leerlingen echt tot lezen, maar 
ook tot schrijven. Een schrijver ontmoeten heeft 
echt toegevoegde waarde!

Waarom samenwerken met de 
Bibliotheek? Astrid weet het!
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Interview met Astrid van der Spoel



Jullie hebben sinds kort een Bibliotheek op 
school, waarom hebben jullie hiervoor gekozen?
Omdat er nu voor ieder kind altijd een boek is. 
We hadden wel een schoolbibliotheek, maar nu 
met de Bibliotheek op school hebben we een nog 
mooiere collectie boeken. Dankzij de subsidie bij 
de Bibliotheek op school is er veel meer mogelijk. 
De Bibliotheek op school is echt een compleet 
pakket bestaande uit boeken, kasten, een digi-
taal uitleensysteem en ondersteuning door de 
leesconsulent.

We gaan voor 100% bibliotheeklidmaatschap op 
onze school, maar kinderen zijn afhankelijk van 
hun ouders. Die moeten met hen naar de biblio-
theek gaan. 
Nu we een Bibliotheek op school hebben kan nie-
mand meer zeggen “ik heb geen boek”, want we 
hebben een schat aan boeken. 

Als je binnenkomt sta je meteen in de bibliotheek, 
het is nu het hart van de school. We stralen hier-
mee uit dat we lezen enorm belangrijk vinden! 
We hebben kinderen ingewerkt als vrijwilliger. 
Die vinden dat helemaal geweldig. Ze gaan dan 
ook boeken aan elkaar aanbevelen, er ontstaat zo 
een superleuke interactie tussen de leerlingen. 
Onze leesconsulent van de bibliotheek, Anita, 
brengt veel kennis en expertise mee.

Wat is jouw favoriete boek om voor te lezen aan 
groep 1/2?
Samen kunnen we alles! Daar begin ik elk school-
jaar mee, voor de groepsvorming. Het is echt leuk 
hoe een boek kan leven in de klas. Stel er valt 
een bak kralen, dan moeten we dat opruimen. 
Dan zeg ik “samen kunnen we…” en dan roepen 
de leerlingen “alles!” en gaan we met z’n allen 
opruimen.

Raad jij andere scholen aan om samen te werken 
met de Bibliotheek?
Ik vind dat elke school een Bibliotheek op school 
moet hebben! Zodat ieder kind toegang heeft tot 
boeken en niet afhankelijk is van de ouders. 

Ik vind het vreselijk dat in sommige gemeen-
tes het jeugdabonnement niet meer gratis is. 
Juist degenen die kans hebben om laaggelet-
terd te worden sluit je dan uit. Gelukkig is het 
jeugdabonnement hier wel gratis, dus dat zeggen 
we dan ook tegen ouders!

Lees het hele interview op onze 
website: www.bibliotheekeemland.nl

‘Ik vind dat 
elke school een 
Bibliotheek op 

school moet 
hebben! ’
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Contactgegevens
Heb je inhoudelijke vragen of opmerkingen over 
onze projecten of heb je andere wensen, neem 
dan contact op met een van onze specialisten of 
jeugdmedewerkers:

Lies Pannevis | specialist Jeugd 
l.pannevis@bibliotheekeemland.nl

Reda van der Putten | specialist Mediavaardigheid
r.van.der.putten@bibliotheekeemland.nl

Jeugdmedewerkers per vestiging:

Baarn Laura MacKaaij 
l.mackaaij@bibliotheekeemland.nl 

Bunschoten-Spakenburg  Tamara Flanderijn 
t.flanderijn@bibliotheekeemland.nl 

Het Eemhuis Paulien Kortekaas 
p.kortekaas@bibliotheekeemland.nl 
Annelotte Lammers 
a.lammers@bibliotheekeemland.nl 

Hoogland Anita Sindelka 
a.sindelka@bibliotheekeemland.nl
Yolanda van Putten
y.van.putten@bibliotheekeemland.nl 

Leusden Inge van Spriel
i.van.spriel@bibliotheekeemland.nl
Elles van Steeg  
e.van.steeg@bibliotheekeemland.nl 

Vathorst  Danielle Rutten 
d.rutten@bibliotheekeemland.nl 
Tamara Helmink-Vreeswijk 
t.vreeswijk@bibliotheekeemland.nl 

Woudenberg Simone van den Broek 
s.van.den.broek@bibliotheekeemland.nl 

Het complete aanbod vind je op  
onderwijs.bibliotheekeemland.nl


