
 

 

Leerlingen beleven de mooiste verhalen 
met de gratis online Bibliotheek-app 
 

  

Beste, 
  

Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de mooiste 
verhalen beleven tijdens de zomervakantie. Gewoon op een telefoon of tablet. Ze downloaden 
simpelweg de leukste e-books en luisterboeken met de gratis online Bibliotheek-app. Ook als ze 
nog geen lid zijn van de bieb. 
 

Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot vanwege achterstanden 
door de lockdowns. Daarom is doorlezen tijdens de vakantie extra belangrijk en dat kan 
gemakkelijk via de online Bibliotheek-app! 
  

Lekker lezen op vakantie 

Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of vanuit de luie strandstoel op 
digitaal avontuur met De regels van Floor? Met de zomeractie is het wel heel gemakkelijk: je 
leerlingen downloaden simpelweg de leukste lees- en luisterboeken op een telefoon of tablet met 
de online Bibliotheek-app. 
Hoe werkt Boek 'n Trip? 

• Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS) 
• 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling 
• Elk boek drie weken lenen 
• Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 
• Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie 
• Toegang tot duizenden jeugdtitels 
• Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie 
• Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd 

Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier. 
  

Voorkom terugval 
 
Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor leerlingen en ouders want ze hoeven niet 
speciaal naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te sluiten. Zo komen ze ontspannen 
en belezen weer terug op school en voorkom je een terugval in het AVI-niveau. Ook voor 
leerlingen die al wél lid zijn van de bieb staan dezelfde leuke boeken klaar om deze zomer door 
te kunnen lezen. 
  

Tip ouders en leerlingen 

Help jij je leerlingen ook door te lezen tijdens de vakantie? Tip ouders in je nieuwsbrief of via je 
sociale kanalen over het actieabonnement met deze tekstsuggestie. Na de zomer kunnen je 
leerlingen blijven doorlezen met een jeugdlidmaatschap bij de lokale Bibliotheek. In veel gevallen 
is ook dat lidmaatschap gratis.  
Alvast een hele fijne zomer gewenst, 
  
  

Jeugdbibliotheek.nl 
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