Bestel snel en
makkelijk online
U bestelt heel makkelijk in de
webwinkel van de Bibliotheek Utrecht
bibliotheekutrecht.nl/voorschools
Mist u iets in ons aanbod? Bespreek het met
uw contactpersoon. Samen kunnen we kijken
of er mogelijkheden zijn.
Wie is uw contactpersoon?
Voor collecties:
Annemieke de Geest
 a.de.geest@bibliotheekutrecht.nl
030-2861943
Overige vragen:
Dagmar Heijtze
 D.Heijtze@bibliotheekutrecht.nl
06 39128381
Hoograven, Kanaleneiland, Lunetten, Overvecht en Zuilen.
Tineke van der Schaaf
 c.van.der.schaaf@bibliotheekutrecht.nl
06 439 089 73
Centrum, De Meern, Oog in Al, Parkwijk, Tuinwijk, Vleuten,
Vleuterweide en Waterwin.
Let op: vanaf 1 augustus 2018 verhuist de
educatieve collectie naar Bibliotheek Zuilen,
Zwanenvechtlaan 4, 3554 GL Utrecht

schooljaar
2018-2019
Bestelt u vóór
1 juli dan o
 ntvangt u
5% korting op uw
totale bestelling

de Bibliotheek Utrecht en
voorschoolse instellingen
Bestel nu al uw boeken voor
op de groep direct online!

bibliotheekutrecht.nl/voorschools

Colofon: de Bibliotheek Utrecht, april 2018

Boeken op de groep
Mist u iets? We bespreken graag samen
met u de mogelijkheden!

Collecties Seizoenen en feestdagen

Vier de seizoenen en Sint & Kerst met leuke voorlees
prentenboeken!
De bibliotheek brengt de collectie naar de instelling, u levert de
boeken weer in bij de wijkbibliotheek in de buurt.
Prijs: € 21 voor 15 prentenboeken
Periode: Uitleentermijn 4 weken

Themaprentenboeken bij taalmethodes

Lekker voorlezen in de groep of peuters laten kijken en
bladeren in een prentenboek?
Een taalcollectie bestaat uit 15 prentenboeken die passen bij
een taalmethode als Puk & Ko, Piramide of Kaleidoskoop.
De bibliotheek brengt de taalcollectie naar de instelling, u
levert de boeken weer in bij de wijkbibliotheek in de buurt.
Prijs: € 21 voor 15 prentenboeken
Periode: Uitleentermijn 4 weken

Peuters aan de slag
in de moestuin
15 prentenboeken
over alles wat
leeft en groeit
in de tuin.

Nieuw
thema

Wisselcollectie:
Boeken voor één
jaar op de groep

Peuters een heel jaar lang
van mooie prentenboeken laten
genieten? Versjes, tekstloze prentenboeken, zoekboeken
en/of prentenboeken met een echt verhaal. Samen met de
bibliotheek stelt u de collectie naar wens samen.
U mag de collectie gedurende het schooljaar 1 x wisselen voor
nieuwe boeken.
Prijs: € 71 - voor 40 prentenboeken
Periode: Uitleentermijn één schooljaar

Nieuw
thema
Groepsabonnement

Bouwen op de
bouwplaats
Ontdek wat er allemaal
komt kijken bij het
bouwen van een huis.

Met dit abonnement leent u in elke wijkbibliotheek de leukste
prentenboeken om te lezen in iedere groep. U kunt per keer
maximaal 40 materialen lenen.
Prijs: € 71 voor één schooljaar
Periode: 6 weken

