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Een nieuwe week 
We staan aan het begin van de derde ‘thuisweek’. Wat wordt er hard gewerkt door leerlingen, ouders en 
medewerkers. De nieuwe werkelijkheid waar we ons in bevinden is een scenario waarvan we het bestaan 
niet kenden of konden vermoeden en doet ons allemaal iets. Gezondheid blijft in deze het belangrijkste.  

Vandaag is een spannende dag, de verwachting is dat de overheid vanavond komt met informatie over de 
eventuele verlenging van de maatregelen. Dat gaat dus ook iets zeggen over het onderwijs en of de 
situatie zoals die nu is, voortgezet gaat worden en zo ja in welke vorm. Die mededelingen betekenen iets 
voor de besluitvorming rondom het afronden van de schoolexamens, de herkansingsmogelijkheden, de 
voortzetting van het onderwijs (op afstand?) aan de leerjaren 1, 2 en 3 etc. We houden de berichtgeving 
goed in de gaten en brengen u vanzelfsprekend op de hoogte van de gevolgen voor de leerlingen van het 
HC. In principe staat er voor donderdag weer een infobulletin voor ouder(s)/verzorger(s) gepland. Mocht 
er eerdere berichtgeving noodzakelijk zijn, dan doen we dat uiteraard.   

Gratis lidmaatschap van de online bibliotheek 
Online lezen, luisteren en leren met de bieb? Regel het nu vanuit huis! 
E-books lezen en  luisterboeken luisteren dat kan allemaal als je lid bent van de Bibliotheek.  
Nog niet lid van de Bibliotheek? Schrijf je dan snel in, dan kun je gelijk lekker online lezen, luisteren of 
leren!   
  
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft vele kasten vol met  boeken staan. Maar ja, die is nu helaas 
dicht… Gelukkig hebben we online ook een bibliotheek. Hier vind je leuke e-books, maar ook informatieve 
boeken. Ook handig voor school is de selectie e-books die je kunt lezen voor je lijst. En maak dan 
vervolgens gebruik van de Uittrekselbank met ruim 2700 uittreksels van boeken. Even geen zin om te 
lezen? Dan is de LuisterBieb ideaal. Lekker ontspannen terwijl je luistert naar een mooi boek.   
 
Online lid worden 
Wil jij hier ook gebruik van maken, maar ben je nog  geen lid van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland? 
Schrijf je dan nu in! Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid. Ouder dan 18 jaar? Dan kun je gebruikmaken van 
een Proefabonnement voor € 4,60 per maand.  De kosten voor het Proefabonnement worden met je 
verrekend als de Bibliotheek weer open is. 
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Hoe werkt het? 
Ga naar het inschrijfformulier op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl via deze link en vul het formulier 
in. Bij het vakje over abonnementsvormen kies je voor het ‘Jeugd Basisabonnement’ of ‘Volwassenen 
Proefabonnement’. Via de mail ontvang je dan  jouw tijdelijke lenersnummer. Met dit nummer kun je  
direct gebruikmaken van onze online diensten.  
 
We wensen je veel plezier met lezen, luisteren en alle andere online diensten! 
 
Handige links 

- Hoe leen ik e-books? 
 

- Hoe werkt de LuisterBieb? 
 

- Digitale bronnen 
 

- Lezen voor je lijst 12 – 15 jaar 
 

- Lezen voor je lijst 15 – 18 jaar 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Viola Scheerder 
Adjunct-Directeur  

http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/
https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/klantenservice/lidmaatschap/aanmeldformulier-tijdelijk-lid.html
https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/e-books/leen-je-bij-de-online-bibliotheek.html
https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/luisterbieb.html
https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/digitale-bronnen.html
https://12-15.jeugdbibliotheek.nl/lezen/lezen-voor-de-lijst.html
https://15-18.jeugdbibliotheek.nl/lezen/lezen-voor-de-lijst.html
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