Betreft: kinderen tot en met 17 jaar gratis lid van de Bibliotheek
Beste ouder/verzorger,
Het meest recente Pisa onderzoek van december 2019 bevestigt een trend die al een aantal jaar te
zien is. Namelijk dat jongeren steeds minder tijd aan lezen besteden en er minder plezier aan
beleven. En dat het leesniveau achteruit gaat. Dit onderzoek, in combinatie met het advies van de
Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur, maakt dat de ministers Van Engelshoven en Slob oproepen
tot een Leesoffensief. En daar doet de bieb graag aan mee!
Wij willen kinderen helpen goed te worden in taal. Daarom laten wij kinderen ontdekken hoe leuk
lezen kan zijn. Want als ze lezen leuk vinden, dan doen ze het vaker en worden ze beter in taal én
andere vakken.
Op school is er veel aandacht voor lezen, maar thuis lezen is minstens zo belangrijk. U kunt uw kind
aanmoedigen, bijvoorbeeld door voor te lezen, samen te praten over boeken, door zelf een boek te
pakken of samen naar de Bibliotheek te gaan.
Kinderen tot en met 17 jaar uit Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn zijn gratis lid van de Bibliotheek
Amstelland! Zo hebben zij altijd toegang tot onze prachtige collectie met geschikte boeken voor ieder
kind. Ze kunnen 10 materialen per keer lenen, voor 3 weken. Er zijn ook films en games te leen en
jeugdleden krijgen 50% korting op jeugdactiviteiten. Bijvoorbeeld workshops in de Maakplaats, of
theatervoorstellingen. En met het Onbezorgd-abonnement (2 euro per maand) kunnen kinderen
dubbel zoveel en dubbel zo lang lenen, en krijgen ze geen boetes bij te laat inleveren.
Is uw kind nog geen lid van de Bibliotheek? Schrijf het dan in via onze website of kom eens langs in
één van onze vestigingen in Amstelveen Stadsplein, Westwijk, Aalsmeer of Uithoorn. We vertellen
jullie alles over de mogelijkheden van de Bibliotheek en helpen met het uitzoeken van mooie boeken.
Graag tot ziens in de Bibliotheek Amstelland!
Met vriendelijke groet,

Daphne Janson-Karis
Directeur-bestuurder
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