
Nog maar eventjes naar school en dan.... 

--ZOMERVAKANTIE--

Daarmee is dit ook de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

Maar wees niet getreurd!

Volgend schooljaar gaan we gewoon door en voorzien we

jullie wederom van de nieuwste en beste boekentips!

In deze editie van Biebnieuws! blikken we vooruit op de

zomer en geven we onder andere boekentips rondom

diversiteit. 

Alvast een fijne en zonnige zomervakantie toegewenst!

Groetjes,

Tessa en Guus

D E  N I E U W S B R I E F  M E T  H E T  L A A T S T E  B I E B N I E U W S

E N  D E  B E S T E  ( L E E S ) T I P S  V O O R  J O N G E R E N
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De laatste loodjes!

In deze editie:

Biebnieuws!



Elodie, Moe en Tabitha zitten op dezelfde school maar zijn geen

vriendinnen van elkaar. Ze leren elkaar kennen tijdens een

winkeldievenbijeenkomst. Alle drie hebben ze verschillende

persoonlijkheden en clubjes op school, waardoor hun vriendschap

een geheim blijft: Elodie is introvert; Moe is voorstander van

punkstijl; terwijl Tabitha uit een rijke familie komt. 

Ze krijgen een diepe band nadat ze erachter komen dat ze allemaal

winkeldieven zijn. 

Alle drie hebben ze flinke problemen en de vriendschap helpt hen

hiermee om te gaan. 
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Het boek achter de film / serie: 

'Trinkets'

Deze serie is wederom gemaakt door iemand die enorm fan was van het originele boek!

Trinkets is een C-boek dus wellicht dat je het boek kan gebruiken voor je leeslijst op school. 

Check dit voor de zekerheid bij je docent!

Klik hier om Trinkets bij de Bibliotheek te reserveren!

https://www.youtube.com/watch?v=aFgj0NwhG5A
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1096414?offset=0&qs=trinkets&search_in=iets&state=search


Hoi!

Wij zijn Yasemin (studeert sociologie aan VU, 20 jaar) en Dilara (studeert zowel geschiedenis als

communicatiewetenschappen UvA, 21 jaar). 

De afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met het uitwerken van een idee. Wij wilden een platform creëren

dat boekencollecties van jongeren verrijkt. Uit dit idee is Inkluded ontstaan. 

Wij staan voor meer kleur, meer diversiteit en meer saamhorigheid. Door de mooiste boeken te delen,

willen wij verschillen tussen mensen omarmen en stemmen van auteurs versterken. 

Het doel is om literatuur te plaatsen die een weerspiegeling vormt van het leven van allerlei mensen

binnen en buiten onze samenleving. De boeken die wij plaatsen zijn voornamelijk geschreven door

personen van kleur of hebben betrekkingen op personen van kleur.
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Inkluded Everyone! 

Ook wij halen onze boekinspiratie ergens vandaan. 

In deze nieuwsbrief willen we graag een van onze

inspiratiebronnen met jullie delen. Tijdens het zoeken van

leuke titels voor jongeren kwamen we uit bij het Instagram

account van 

inkluded.everyone

Wie zijn ze? En wat hopen ze te bereiken?  

Ze stellen zich graag zelf even aan jullie voor:

Door boeken uit verschillende invalshoeken te lezen, leer je beter de wereld om je heen te begrijpen.

Neem vooral eens een kijkje op hun pagina en laat je inspireren!

.

https://www.instagram.com/inkluded.everyone/
https://www.instagram.com/inkluded.everyone/


Hoe duur was de suiker?

De historische roman Hoe duur was de suiker? van Cynthia McLeod is

gebaseerd op vele jaren archiefonderzoek in Nederland en Amerika.

Het boek speelt zich af in Suriname, in de periode 1765-1779. McLeod

geeft met haar boek een beeld van het dagelijks leven in het koloniale

rijk. Centraal staat het leven van twee stiefzusjes, Elza en Sarith,

afkomstig uit een joodse plantersfamilie. Ze blijken erg verschillend te

zijn, ook in de wijze waarop ze met hun tot slaaf gemaakten omgaan.

Auteur:Cynthia McLeod

Pagina’s: 292

Lezen voor de Lijst (15-18) - niveau 2

Het huis van de moskee

In de Iraanse provincieplaats Senedjan staat 'het huis van de moskee',

een eeuwenoud huis dat aan de moskee vastzit. Het wordt bewoond

door de hoofdpersoon Aga Djan en zijn omvangrijke familie. Aga Djan

is als hoofd van de moskee en van de bazaar ongeveer de

belangrijkste man van Senedjan. Het huis van de moskee staat voor

traditie, oude cultuur en milde islam. Maar de tijden veranderen en

de tradities komen onder druk te staan.

Auteur: Kader Abdolah

Pagina’s: 413

Lezen voor de Lijst (15-18) - niveau 4
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Boekentips Inkluded!

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/247566?offset=1&qs=Hoe%20duur%20was%20de%20suiker%3F&search_in=titel&state=search
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1355497?offset=0&qs=het%20huis%20van%20de%20moskee&search_in=iets&state=search


Mission one

Zeven 14-jarige jongeren met veel game-ervaring worden door

Staatsveiligheid ingezet als geheim agent voor Team Internet. Zij moeten

een ontvoerde hacker redden uit handen van de kwaadaardige Medusa

redden. Hiervoor worden ze geteleporteerd naar de wereld van het internet

gaan. Kunnen ze hun missie volbrengen?

Auteur: R. Wade

Pagina’s: 245

Leeftijd: vanaf 13 jaar 

Het huis op kippenpoten

Marinka (12) woont samen met haar oma, Baba Jaga, in een huis dat telkens

aan de wandel gaat. Haar oma begeleidt de zielen van dode mensen door de

Poort. Als Marinka weg wil lopen om haar eigen pad te vinden, heeft haar

huis een heel ander idee.

Auteur: Sophie Anderson

Pagina’s: 297

Leeftijd: vanaf 12 jaar 

De tunnel

Londen, 1940. Ella (14) schuilt, als de bommen vallen, in de tunnels van de

Ondergrondse. Daar leert ze drie jongeren steeds beter kennen. Het zijn

Quinn (15), Jay (17) en Quinns grote broer Sebastian, die voor zijn familie niet

meer bestaat. En Ella zelf, die is net een jaar ziek geweest.

Auteur: Anna Woltz

Pagina’s: 231

Leeftijd: vanaf 12 jaar 
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Nieuwste aanwinsten (12-15 jaar)

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1531226
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1541506
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1545490?offset=1&qs=De%20tunnel&search_in=iets&state=search


Nieuwste aanwinsten (15-18 jaar)

Wie ik gisteren was

Yara (17) krijgt de diagnose CVS (chronischevermoeidheidssydroom). 

Ze vlucht in de game Evol, een virtuele wereld waarin je zelf de hoofdrol

speelt. Maar wil ze nog terugkeren naar de echte wereld? 

Dan ontmoet ze Finn, een jongen van school.

Auteur: Pamela Sharon 

Pagina’s: 319

Leeftijd: vanaf 15 jaar 

Noem geen namen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog komt een groep studenten in verzet

tegen de deportatie van Joden vanuit de Amsterdamse Joodse

Schouwburg. Kaat en Rosie (ik-personen) smokkelen met hulp van

kinderverzorgster Josephine veel Joodse kinderen uit de creche

ertegenover om ze te laten onderduiken. 

Deels gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 

Auteur: Astrid Sy 

Pagina’s: 447

Leeftijd: vanaf 15 jaar 

Unsinkable

Katharina (18) wil heel graag in Amerika een nieuw leven beginnen. 

Als ze als kamermeisje kan werken aan boord van de Titanic, twijfelt ze

geen moment. Maar haar broer Colin, die heeft meegewerkt aan het

ontwerp van het schip, waarschuwt haar dat het schip gedoemd is om te

zinken.

Auteur: Lotte van den Noort

Pagina’s: 358

Leeftijd: vanaf 15 jaar 
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https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1532443
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1535483
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1551013?offset=0&qs=unsinkable&search_in=iets&state=search


- Ben je tussen de 16 en 26 jaar?

- Kunnen we jou 's nachts wakker maken voor een goed boek?

- Of wil je juist méér gaan lezen?

Meld je dan nu aan voor Jongerenleesclub Kalliope!

Kalliope is een boekenclub opgericht door community librarian Lotte

Kok van de Bibliotheek Venlo. Het doel?

Elkaar inspireren en nieuwe boeken ontdekken!

25 augustus 2021 zal de 3e bijeenkomst plaatsvinden. 

Het is de eerste keer dat Kalliope live bij elkaar zal zijn! 

Centraal staat het boek 'Miss Peregrine’s home for Peculiar Children'. 

Leesclublid Jana heeft deze keer het boek uitgekozen en is er laaiend enthousiast over.

Jana: “De bijzondere kinderen van miss Peregrine is een magisch boek. Het is een boek dat je 6 keer

kan lezen en telkens weer een nieuw raadsel ontdekt. Ransom Rigss neemt je mee op avontuur en

je krijgt er maar niet genoeg van. Niet alleen is het boek heel erg spannend, angstaanjagend en

betoverend, maar is het ook enorm grappig en raak je gehecht aan de personages. Ik denk dat ik

dit boek nog tien keer kan lezen en er geen genoeg van zou krijgen!” 

Voel je vrij om (eenmalig) aan te sluiten. Voor de eerste drie aanmeldingen hebben wij een

gratis exemplaar beschikbaar. We plannen ook nogeen moment in om samen op groot scherm

in onze Podiumzaal de verfilming te kijken! 

Aanmelden kan door op deze link te klikken
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Jongerenleesclub Kalliope

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/295075?offset=0&qs=miss%20peregrine&search_in=iets&state=search
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/295075?offset=0&qs=miss%20peregrine&search_in=iets&state=search
https://www.bibliotheekvenlo.nl/agenda/agendaoverzicht/-leesclub-kalliope--3--miss-peregrine-s-home-for-peculiar-childr.html


De zonnige zomeractie van de Bibliotheek is

begonnen!

Boek'n Trip!

Van 1 juli tot en met 31 augustus hebben alle jongeren

gratis toegang tot de app en kunnen ze e-books en

luisterboeken lenen.

Lid of geen lid van de Bibliotheek!

Ideaal voor als je thuis in de hangmat ligt te luieren.

Of wanneer je in de auto of in het vliegtuig op weg

bent naar vakantie! 

Het enige wat je moet doen is het downloaden van de

online Bibliotheek app. 
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Boek 'n Trip!

- Klik hier om de app via de Google Play Store te downloaden.

- Klik hier om de app via de App Store te downloaden.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.odilo.bibliotheek&hl=nl&gl=US
https://apps.apple.com/nl/app/online-bibliotheek/id1517985604


Zoals we vorige nieuwsbrief al aangekondigd hadden hebben

we iets nieuws.. 

We willen graag een podcast gaan maken voor jongeren.    

 Met daarin boekentips, gesprekken met YA-schrijvers, leuke

campagnes/activiteiten, maar ook handige tips voor het lezen

voor de lijst, hoe je een lezer kunt worden en nog veel meer! 

We hebben al een aantal reacties gekregen waarvoor enorme

dank! Nog niet gereageerd, maar je weet wel nog een super

leuk onderwerp?

Mail dan even met onderwerp 'Podcast VO' naar:

Tessa (tgeurts@bibliotheekvenlo.nl)

Guus (gcolbers@bibiliotheekvenlo.nl)
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Vraag aan jullie!

Veel leesplezier toegewenst!

mailto:tgeurts@bibliotheekvenlo.nl
mailto:gcolbers@bibliotheekvenlo.nl

