Nieuwsbrief Bibliotheek Oost-Achterhoek

In november organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek diverse interessante activiteiten
•
•
•
•
•

4 november: Lezing Hoogbegaafdheid thuis en op school:
www.oostachterhoek.nl/hoogbegaafdheid
9 november: Webinar Samen sociaal online: www.oostachterhoek.nl/webinars
19 en 20 november: Voorstellingen voor peuters: www.oostachterhoek.nl/coco
23 november: Lezing Woordvindingsproblemen bij kinderen:
www.oostachterhoek.nl/woordvindingsproblemen
27 november: Voorstelling voor 3-7 jarigen: www.oostachterhoek.nl/kikker

Hieronder meer informatie:

4 november, Bibliotheek Winterswijk
Lezing van Suzanne Buis over Hoogbegaafdheid thuis en op school
Op donderdag 4 november wordt er in de
Bibliotheek Winterswijk een lezing
georganiseerd met als thema
‘Hoogbegaafdheid thuis en op school’.
De avond wordt verzorgd door Suzanne Buis.
Aanvang: 19.30 uur. Leden van de Bibliotheek
betalen €7,50, niet-leden €10,00.
Suzanne Buis
Suzanne Buis (1973) is hoogbegaafd, moeder van drie dochters én auteur van boeken over
hoogbegaafdheid, vol indrukwekkende verhalen van ouders en een schat aan tips van
deskundigen. De schrijfster weet zich goed te verplaatsen in de emoties en twijfels van het
hoogbegaafde, veelal gefrustreerde kind en zijn/haar ouders en leerkrachten. Door kritische
vragen en openhartige antwoorden fungeert ze als tolk voor hoogbegaafden die maar niet
begrijpen waarom ze niet begrepen worden. Tijdens haar presentaties deelt Suzanne
informatie die ouders helpt aan nieuwe inzichten en moed om op een positieve manier om
te gaan met school, eigen emoties en vooral met hun hoogbegaafde kind.
Hoogbegaafdheid thuis en op school
Buis zal op 4 november aandacht besteden aan problemen rond hoogbegaafdheid en
situaties waar ouders mee te maken krijgen. Ook komt beelddenken, hoogsensitiviteit en
strong-willed/temperamentvol aan de orde, iets waar veel hoogbegaafden mee te maken
hebben. Natuurlijk komen ook de leuke kanten van het hoogbegaafd zijn aan de orde.
Suzanne Buis zal ook ruim de tijd nemen voor wensen en vragen van het aanwezige publiek.
Na afloop is er de mogelijkheid om een boek van haar te kopen en te laten signeren.
Kaartverkoop
De lezing wordt gehouden in de zaal van het GKC. Ingang tot de zaal via de Bibliotheek.
Toegangskaarten voor deze avond zijn te koop via www.oostachterhoek.nl/hoogbegaafdheid
of via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, 088-0062929.
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23 november, Bibliotheek Lichtenvoorde
Lezing 'Woordvindingsproblemen bij kinderen'
Op dinsdagavond 23 november verzorgt Wilma
Versteege in de Bibliotheek Lichtenvoorde een
lezing over ‘Woordvindingsproblemen bij
kinderen’. Ook zal ze die avond haar boek
presenteren.
De avond begint om 19.30 uur.
Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek
kunnen de presentatie bijwonen voor €2,50,
niet-leden betalen €3,50.
Aanmelden kan via 088-0062929 of via www.oostachterhoek.nl/woordvindingsproblemen
Woordvindingsproblemen en boekpresentatie
Tijdens de lezing wordt er aandacht besteed aan het signaleren van woordvindingsproblemen
bij kinderen. Wat zijn de kenmerken van deze taalontwikkelingsstoornis en hoe kun je ermee
omgaan. Wilma Versteege laat je oefenen met diverse tips en laat je ook ervaren hoe het
voelt voor kinderen om met deze problematiek te moeten omgaan.
Die avond zal de spreekster ook haar kinderboek ‘Kjell is een held’ presenteren, een boek
waarin de hoofdpersoon een taalontwikkelingsstoornis heeft. Wilma: “Ik hoop met dit boek
bij te dragen aan het begrip voor kinderen met deze stoornis en aan ondersteuning van de
kinderen thuis en op school”.
Wilma Versteege
Na 20 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben als leerkracht en remedial teacher heeft
Wilma Versteege in 2000 de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs. Daar werkte ze
met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, slechthorendheid en autisme.
Tot 2017 heeft ze, als ambulant begeleider van Kentalis, hulp geboden aan kinderen met
taalproblemen in het basisonderwijs. Daarbij werd, in overleg met de leerkracht, ouders,
logopediste en indien mogelijk met het kind zelf, de leeromgeving aangepast en adviezen en
hulpmiddelen aangereikt. Daardoor konden deze kinderen meestal in hun eigen omgeving het
reguliere basisonderwijs blijven volgen.
Ik heb ervaren hoeveel onbekendheid er nog is met deze problematiek; het is eigenlijk een
’onzichtbare’ handicap. Ik hoop dat mijn boek 'Kjeld is een held’ bij zal dragen aan het begrip
voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en aan de ondersteuning van deze kinderen
thuis en op school.
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19 november Bibliotheek Lichtenvoorde, 20 november Bibliotheek Groenlo
en 27 november Bibliotheek Winterswijk
Voorstellingen voor ouders en peuters/kleuters

Coco kan het!
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 november is er in de bibliotheken van respectievelijk
Lichtenvoorde en Groenlo een voorstelling te zien, speciaal voor kinderen van 2 tot 5 jaar.
Marianne van Houten zal dan ‘Coco kan het’ op het toneel brengen.
Zowel op 19 (Lichtenvoorde) als op 20 november (Groenlo) begint de voorstelling om 10.30
uur.
Deze activiteit is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk en kan op
www.oostachterhoek.nl/coco of in de twee bibliotheken. De voorstelling is mede mogelijk
dankzij ‘Samen in Oost Gelre’.

Kikker zingt en leest voor
Op zaterdag 27 november, is er in de Bibliotheek Winterswijk een voorstelling te zien, speciaal
voor kinderen van 3 t/m 7 jaar. Theater Terra zal dan ‘Kikker zingt en leest voor’ op het toneel
brengen.
De voorstelling begint om 11.00.
Deze activiteit is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk en kan op
www.oostachterhoek.nl/kikker of in de Bibliotheek Winterswijk.
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9 november, online
Webinar: Samen Sociaal Online

Tijdens de Week van de Mediawijsheid kun je deelnemen aan twee gratis workshops.
De eerste is voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd, de tweede voor ouders die
kinderen op het voortgezet onderwijs hebben. Klik hier voor meer informatie en aanmelden:
www.oostachterhoek.nl/webinars

