
lezen, leren 
en meer met  
de bibliotheek 
Word nu lid en betaal 
geen inschrijfkosten 

lezen voor school
Op school moet je voor verschillende vakken vaak boeken 
lezen. Waar kun je hiervoor nu het beste terecht? Juist, in 
de Bibliotheek!  Grappige en spannende boeken, moeilijk en 
makkelijk, leesboeken en strips. En wist je dat er ook veel 
leuke boeken als e-book te leen zijn? Kun je niet kiezen of 
wil je weten of het geschikt is voor je leesdossier? Vraag om 
hulp in de bieb of kijk op onze website voor leestips.

hulp bij opdrachten 
Voor hulp bij schoolopdrachten kun je ook terecht in de  
Bibliotheek. We hebben boekenkasten vol informatie-
boeken. Nu denk je misschien: dat gaat veel sneller met 
Google. Maar dat is echt niet zo, want de schrijver heeft al 
veel informatie gezocht om dit boek te kunnen schrijven. 
Top, dan hoef jij dat niet meer te doen! De medewerkers in 
de Bibliotheek helpen je trouwens graag met het zoeken 
naar geschikte informatieboeken. Of neem een kijkje op 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Daar vind je 
handige websites en bronnen die je helpen met het maken 
van opdrachten voor school.

rustige plek om te leren
Soms is het prettig om ergens anders dan thuis je huiswerk 
te maken, rustig te leren voor een toets of om af te spreken 
met anderen om een project te bespreken. In de Bibliotheek 
zijn verschillende studieplekken en er is gratis Wifi.

We zien je graag snel in de Bibliotheek!

word nu lid!
Tot 18 jaar ben je gratis lid van de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland. Schrijf je nu in bij de balie 
van een van onze Bibliotheken en laat deze flyer 
zien. Je hoeft dan geen € 2,50 inschrijfkosten te 
betalen. Neem wel even één van je ouders/
verzorgers mee met hun legitimatiebewijs! 

bang voor boetes?
Iedereen met een e-mailadres ontvangt een reminder 
voordat de boeken ingeleverd moeten worden. Ook is er 
een handige app waarmee je direct kunt reserveren of 
verlengen. Dus die boeken lever je nooit meer te laat in!




