http://www.onderwijscentrumbrussel.be

NIEUWSBRIEF ONDERWIJSBIBLIOTHEEK
TAAL EN MEERTALIGHEID
40 op een rij

Averbode

Kleuteronderwijs
NEDER 40

Speldoos woordenschat voor anderstalige kleuters
De focus ligt op de basiswoordenschat die kinderen nodig
hebben vanaf de eerste schooldag. Door op een speelse manier
aan de slag te gaan met taal, motiveer je de kinderen en voelen
ze zich vrij om te spreken.

Schrijfpalet

Abimo

Lager onderwijs
NEDER Schrijf

Functionele, creatieve schrijfopdrachten
Zet je leerlingen aan tot creatief schrijven en breng hen
schrijfstrategieën bij. Per leerjaar zijn er 30 fiches met
verschillende genres: ontspannende teksten, informatieve
teksten, poëzie, dialogen, overtuigende teksten...

BREED LEREN
Tijd voor een break Averbode

Lager onderwijs
MUZIS Tijd

In 3 minuten weer geconcentreerd en gemotiveerd
Een pakket per graad met 50 overzichtelijke fiches met
gevarieerde bewegingstussendoortjes. Deze oefeningen geven
je leerlingen een adempauze en zorgen zo weer voor
hernieuwde aandacht en concentratie. En vooral: ze beleven er
plezier aan!

School in beweging Owl Press
Jonge kinderen, grote bewegers en de school
Kinderen bewegen graag. Laat je inspireren om beweging een
belangrijke plaats te geven binnen de ontwikkeling van kinderen.
Hoe draagt beweging bij tot een duurzame en krachtige leer- en
leefomgeving voor jonge kinderen? In dit boek vind je concrete
voorbeelden uit de onderwijspraktijk.

OMGAAN MET DIVERSITEIT

Achtergrondinfo
477.8
TALLI

Divers gezin(d)

Pelckmans

Achtergrondinfo
458.1 BUYS

Omgaan met het nieuwe gezin op school
Scholen en leerkrachten staan voor de uitdaging om met een
diversiteit aan veranderende gezinnen om te gaan. 'Divers
Gezin(d)' biedt handvatten om met die veranderende gezinnen
om te gaan op school en in de klas. Je vindt er werkvormen
rond gezinsveranderingen en gezinsvormen. Deze werkvormen
zijn toepasbaar in verschillende leergebieden.
.

WERELDBURGERSCHAP
Wereldvrouwen

Gottmer

Lager Onderwijs
WEET W

50 dappere vrouwen en meisjes in dit boek hebben de wereld
voorgoed veranderd. Laat je inspireren - ook jouw leerlingen
kunnen het verschil maken!

ICT & Media
Digitale burgertjes

Lannoo Campus

Kinderen en online media?
Welke vaardigheden hebben kinderen nodig om mee te draaien
in de digitale samenleving? Dit boek schetst een beeld van alle
voordelen die moderne technologie biedt voor de opvoeding. De
kracht van zelfsturend leren staat centraal.

JEUGDBOEKENMAAND: VAN 1 TOT 31 MAART 2019
Wist je dat we een variëteit aan leesmateriaal hebben:
van toneellezen tot ‘makkelijk lezen’, van weet-en
prentenboeken tot tijdschriften?
TIP: Neem wat materialen mee tijdens de
jeugdboekenmaand om de boekenhoek te verrijken of als
inspiratie voor de klasbibliotheek!

Marcqstraat 16 – 1000 Brussel

Achtergrondinfo
454.52 SCHIP

