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Voorwoord 
 

Beste ouders en verzorgers, 
Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van 2020. 
Een jaar met allerlei hobbels en uitdagingen. 
Wat hebben we met elkaar veel moeten en 
kunnen bijleren om toch onderwijs (op afstand) 
te kunnen blijven geven aan de kinderen. 
Nogmaals erg bedankt voor jullie inzet en steun. 
Jammer dat we het net niet gehaald hebben om 
de kerstvakantie samen ‘live ‘ in te luiden, maar 
het is voor een goed doel. 
Ik wens u fijne feestdagen en sterkte met de 
extra drukte. 
Bovenal hoop ik u in het nieuwe jaar weer snel, 
op gepaste afstand, te kunnen ontmoeten. 
 

Namens het team van Klavertje vier, 
 
Margot Andriessen 
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Sinterklaas 
De periode van Sinterklaas hebben de kinderen uit 
de groepen 1 t/m 4 het Sinterklaasjournaal 
gevolgd. Sinterklaas was thuis aan het werk en 
heeft 2x met de kinderen digitaal bingo gespeeld. 
De dag erna stonden er zelfs bingo cadeautjes in de 
klas omdat iedereen bingo had. Op donderdag 3 
december kwam Sinterklaas met 5 pieten op 
bezoek bij Klavertje vier. In de aula ontving hij de 
kinderen uit de groepen 1 t/m 5. Het was 
fantastisch om alle stralende gezichten te zien.  
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben deze 
dag gevierd met surprises en gedichten.  
  

Kerst 
De kerstperiode op Klavertje vier werd gevierd met 
Adventsvieringen, het maken van kerstkaarten 
voor mensen die nu minder bezoek mogen 
ontvangen en het inzamelen voor de voedselbank. 
Het was natuurlijk een hele gekke periode, gelukkig 
heeft het kerstkoor en de kerstmusical nog wel 
kunnen plaatsvinden.  
 
Gisteren heeft Maud namens alle kinderen van 
Klavertje vier een mooie kerstboom gebracht bij 
Margot. Deze kerstboom is geknutseld door alle 
kinderen. Namens Margot hartelijk dank hiervoor. 
Ze is er ontzettend blij mee.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstmusical; “ Kerst met Ubuntu”  
En dan is er een ineens een vreemde man in het 

dorp. Een vreemde man met een vreemde naam: 

Ubuntu... De dorpsbewoners zijn er niet allemaal 

heel blij mee. Hij heeft namelijk zijn tent opgezet 

op het plein vlak naast het huis van buurvrouw 

Yvonne. Buurvrouw Yvonne doet er alles aan om 

Ubuntu weer weg te krijgen maar eigenlijk hebben 

de slager, bakker, fietsenmaker, bloemist en de 

kerstboom verkopers van het plein allemaal 

medelijden met hem. Ubuntu is zich van geen 

kwaad bewust en haalt een complete boekenkast 

en zelfs een piano uit zijn tent! Als de 

pianostemmer is geweest zingen ze de sterren van 

de hemel en wil iedereen bij hem op het plein kerst 

vieren! Zelfs de buurvrouw, die er van alles aan 

gedaan heeft om hem weg te krijgen (zelfs kikkers 

om zijn tent gezet!) gaat op kerstavond samen met 

iedereen kerst vieren!  

 

 

Al een aantal weken wordt er druk gerepeteerd om 

volgende week de musical tiptop op te kunnen 

voeren. Dit jaar op een wel heel speciale wijze. We 

hebben de musical filmen zodat elke groep online k 

kan genieten van het spannende verhaal van 

Ubuntu!  

 

Kerstkoor 
Al een aantal jaar zijn we op Klavertje vier een 

Cultuurmagneet school. In samenwerking met Pier 

K, Centrum voor kunst en cultuur in 

Haarlemmermeer, geven we cultuur een plek 

binnen ons onderwijs. Van theatervoorstelling, 

beeldende lessen tot muzieklessen, van alles komt 

aanbod. Afgelopen weken zijn 32 leerlingen van 

groep 3 tot met groep 8 in samenwerking met Pier 

K hard aan het oefenen om een prachtig kerstkoor 

te vormen.  

Pier K, werkt al jaren samen met ZangExpress, de 

online muziekmethode voor basisscholen. Samen 

verzorgen zij het muziekaanbod bij de scholen in de 

Haarlemmermeer en ook bij Klavertje Vier. 



 

 
   

Stichting GIG Haarlemmermeer is een 

jongerenstichting. In samenwerking met 

verschillende partijen geven zij kansen aan 

kinderen en jongeren door hun kunstzinnige en 

organisatorische talenten te ontplooien. 

Twee keer per week hebben de leerlingen onder 

leiding van Barbara van Houten zanglessen.  Op 

vrijdag 11 december wordt dit alles gefilmd door 

Pier K. Dit wordt uitgezonden tijdens het GIG.  

GIG is een jaarlijks benefiet-evenement, 

georganiseerd door Stichting GIG 

Haarlemmermeer. Een belangrijk onderdeel van dit 

programma zijn de kinderkoren. Verschillende 

basisscholen uit de Haarlemmermeer hebben zich 

aangemeld om, in samenwerking met Pier K en 

ZangExpress een fenomenale act neer te zetten. Elk 

jaar wordt middels een concert in Het 

Cultuurgebouw te Hoofddorp, geld ingezameld 

voor twee lokale goede doelen: Hospice Bardo en 

het Adamas Inloophuis. Dit jaar is ervoor gekozen 

om, in plaats van een liveconcert vanuit 

schouwburg De Meerse, een livestream te 

organiseren.  

Hierbij de link naar de uitzending op 20 december.  

https://www.youtube.com/watch?v=sC65W2YkE_

A 

 

De leerlingen genieten van deze unieke ervaring en 

werken hard voor een prachtig eindresultaat. We 

zijn als school erg trots op hen, dat ze meedoen! 

Studiedag 4 jan 
De studiedag van 4 januari 2021 komt vanwege de 
lockdown te vervallen.  Het online lesgeven begint 
dan ook gewoon op maandag 4 januari.  
 

Personele zaken 
Sabine K. heeft afscheid genomen van Klavertje 
vier en gaat een nieuw avontuur aan  
dichter bij huis. We wensen haar veel succes in 
haar nieuwe baan. Na de kerstvakantie staan 
Nanouska K. en Vera van D.  voor groep 3B. 
 
Ester van G. heeft afscheid genomen bij Klavertje 
vier, zij gaat een nieuw avontuur aan bij SKH. We 
wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.  
Ester was zorgcoördinator en jaarteamcoördinator 
5-6, de taken als zorgcoördinator worden verdeelt 
over de andere zorgcoördinatoren en haar 
jaarteamcoördinator  taken worden verdeelt over 
Maurice H. voor groep 6 en Sandra B. voor groep 5.  
 
 
 
 
 

 
 
Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2020 
 

Resultaten oudertevredenheidspeiling 
 

 Responspercentage 30% 
 Gemiddeld rapportcijfer 7,20. (Vorige peiling 7,02) Landelijk is dat 7,58 
 92% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan (landelijk is dit 94%). 
 90% van de ouders is tevreden over: Omgang leerkracht met de leerlingen. 
 91% van de ouders is tevreden over: Inzet en enthousiasme leerkracht. 
 73% van de ouders is tevreden over: Informatievoorziening over het kind. 
 78% van de ouders is tevreden over: Informatievoorziening over de school. 
 83% van de ouders is tevreden over: Duidelijkheid van de schoolregels. 
 91% van de ouders is tevreden over: Sfeer en inrichting schoolgebouw. 
 84% van de ouders is tevreden over: Rust en orde in de klas. 
 96% van de ouders is tevreden over: Huidige schooltijden. 

https://www.youtube.com/watch?v=sC65W2YkE_A
https://www.youtube.com/watch?v=sC65W2YkE_A


 

 
   

 
Belangcijfers 
In de figuur hieronder staan een opsomming van de vijf aspecten die de ouders van RKBS Klavertje vier het 
belangrijkst vinden. Ter vergelijking is daarnaast de ‘landelijke top vijf’opgenomen. 
 

 Belang Peiling 
2020 

Peiling 
2018 

Alle scholen  Referentie alle 
scholen 

1 De leerkracht 9,3 9,5 De leerkracht 9,5 
2 Begeleiding 9,3 9,2 Begeleiding 9,3 

3 Sfeer 9,0 9,1 Sfeer 9,2 

4 Persoonlijke 
ontwikkeling 

8,8 8,7 Persoonlijke ontwikkeling 8,9 

5 Kennis- 
ontwikkeling 

8,8 8,8 Kennisontwikkeling 8,8 

 

Tevredenheidcijfers 
In de figuur hieronder staan een opsomming van de vijf aspecten waar de ouders het meest tevreden zijn over 
de school. 
 

 Tevredenheid Peiling 
2020 

Peiling 
2018 

Referentie alle 
scholen 

1 Schooltijden 8,1 8,1 7,5 
2 De leerkracht 7,8 7,7 8,2 

3 Sfeer 7,2 6,8 7,3 

4 Persoonlijke 

ontwikkeling 

6,9 6,8 7,2 

5 Kennis- 
ontwikkeling 

6,9 6,7 7,3 

 

De leerkracht 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Inzet en enthousiasme leerkracht' (91% van 
de ouders is hierover tevreden). Ook zijn veel ouders tevreden over 'Deskundigheid leerkracht' (91%). 

Begeleiding 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Omgang leerkracht met de leerlingen' (90% 
van de ouders is hierover tevreden). 
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Begeleiding leerlingen met extra leerbehoeften' (28%) en 
'Aandacht voor pestgedrag' (20%). 

Sfeer 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Omgang van de kinderen onderling' (88% van 
de ouders is hierover tevreden). 

Persoonlijke ontwikkeling 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Aandacht voor gymnastiek' (91% van de 
ouders is hierover tevreden). 
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling' (18%). 

Kennisontwikkeling 
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Aandacht voor werken met de computer' (16%). 

Schooltijden 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Huidige schooltijden' (96% van de ouders is 
hierover tevreden). 



 

 
   

 

 

Andere opvallendste punten per rubriek: 
Schoolgebouw 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Sfeer en inrichting schoolgebouw' (91% van 
de ouders is hierover tevreden). 
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Hygiëne en netheid binnen de school' (42%). 

Omgeving van de school 
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Speelmogelijkheden op het plein' (25%) en 'Veiligheid op 
het plein' (22%). 

Schoolregels, rust en orde 
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Opvang bij afwezigheid van de leerkracht' (23%). 

Contact met de school 
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Informatievoorziening over het kind' (27%) en 
'Informatievoorziening over de school' (22%). 

 
Conclusie 
Top 10 tevredenheid en ontevredenheid 
In onderstaande figuren wordt een overzicht gegeven van de plus- en verbeterpunten van RKBS Klavertje Vier. 
Ter vergelijking worden ook de resultaten van de referentiegroep vermeld. 
In de tabellen wordt alleen de ‘top10’ weergegeven. 
 In de tabel ‘Top 10 Tevredenheid’ wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die door veel 
ouders/verzorgers positief gewaardeerd worden, met de percentages tevreden respondenten. 
 In de tabel ‘Top 10 Ontevredenheid’ staan de onderwerpen waarover relatief veel ouders ontevreden 
waren, met de bijbehorende percentages. 
 
 
 

‘Top 10’ Tevredenheid 
Pluspunten RKBS Klavertje Vier Referentie 

Alle scholen 

1. Huidige schooltijden 96% 88% 

2. Inzet en enthousiasme leerkracht 91% 93% 

3. Aandacht voor gymnastiek 91% 89% 

4. Sfeer en inrichting schoolgebouw 91% 92% 

5. Deskundigheid leerkracht 91% 92% 

6. Omgang leerkracht met de leerlingen 90% 93% 

7. Contact met de leerkracht 90% 91% 

8. Omgang van de kinderen onderling 88% 84% 

9. Rust en orde in de klas 84% 80% 

10. Aandacht voor normen en waarden 84% 86% 

 
 

‘Top 10’ Ontevredenheid 

Verbeterpunten RKBS Klavertje Vier Referentie 
Alle scholen 

1. Hygiëne en netheid binnen de school 42% 23% 



 

 
   

2. Begeleiding leerlingen met extra 
     leerbehoeften 

28% 15% 

3. Informatie-voorziening over het kind 27% 17% 

4. Speelmogelijkheden op het plein 25% 23% 

5. Opvang bij afwezigheid van de 
     leerkracht 

23% 14% 

6. Informatievoorziening over de school 22% 17% 

7. Veiligheid op het plein 22% 16% 

8. Aandacht voor pestgedrag 20% 17% 

9. Aandacht voor sociaal-emotionele 
    ontwikkeling 

18% 11% 

10. Aandacht voor werken met de 
      computer 

16% 9% 

 
 

Plan van aanpak op verbeterpunten oudergeleding 
 

Verbeterpunten RKBS 
Klavertje 
Vier 

Referentie 
Alle 
scholen 

Plan van aanpak Wie Wanneer 
gereed 

1. Hygiëne en netheid 
binnen de school 

42% 23% ER komt een ander 
schoonmaak 
bedrijf. 

Via VVE geregeld. 12 oktober 
2020 

2. Begeleiding 
leerlingen met extra 
leerbehoeften 

28% 15% Beter profileren 
wat we doen op 
het gebied van 
extra 
ondersteuning 

Zorg coördinator Februari 2021, 
zodat het in 
schoolgids 
kan worden 
opgenomen 

3. Informatie- 
voorziening over het 
kind 

27% 17% Insteken op 
effectieve 
gespreksvoering. 
Misschien 
oudergesprekken 
evalueren aan de 
hand van gevoerde  

Zorgcoordinator
en volgen een 
webnair over 
het houden van 
digitale ouder 
gesprekken 

November 
2020 



 

 
   

   gesprekken om zo 
te verbeteren? 

  

4. 
Speelmogelijkheden 
op het plein 

25% 23% Financiele kwestie. 
Dit onderwerp 
wordt 
meegenomen in de 
doorontwikkeling 
naar 
Communityschool 

Regiegroep 
Communityschool 

Schooljaar 
2021-2022 

5. Opvang bij 
afwezigheid van de 
leerkracht 

23% 14% We bereiden ons 
voor op 
groepsdoorbrekend 
werken. 
Er wordt een 
projectplan 
gemaakt, waarin 
deze ontwikkeling 
wordt beschreven. 

Team Klavertje vier Schooljaar 
2020-2021 

6. 
Informatievoorziening 
over de school 

22% 17% Beter profileren 
Webinars voor 
ouders over 
lesmateriaal 

Directie, 
Team Klavertje vier 

Schooljaar 
2020-2021 

7. Veiligheid op het 
plein 

22% 16% Samenwerking en 
afstemming met 
Sportservice 
verbeteren 
Leerkrachten 
moeten rondlopen. 

Team en 
Sportservice 

Schooljaar 
2020-2021 

8. Aandacht voor 
pestgedrag 

20% 17% Resect protocol 
onder de aandacht 
blijven brengen bij 
leerkrachten 

Gedragscoordinator Schooljaar 
2020-2021 

9. Aandacht voor 
sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

18% 11% Beter profileren 
wat wij hieraan 
doen. Leerlijn soc. 
Emotionele 
ontwikkeling, 
Klavershow, 
cooperatief leren 

Gedragscoordinator Schooljaar 
2020-2021 

10. Aandacht voor 
werken met de 
computer 

16% 9% Onze leerlijn 
profileren 

ICT werkgroep Schooljaar 
202-2021 

 
 

 
 
 



 

 
   

Opbrengt spaaracties 
Kinderboekenweek 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd om 
mee te sparen voor de schoolbibliotheek bij Bruna 
en boekhandel Stevens. Jullie hebben met elkaar 
een bedrag van € 100 bij elkaar gespaard, waarvan 
wij mooie boeken gaan uitzoeken als aanvulling 
van de schoolbibliotheek. 
Hartelijk dank! 
 

Nationale voorleeswedstrijd 
De groepen 7 en 8 hebben zich de afgelopen 
periode beziggehouden met de Nationale 
Voorleeswedstrijd. Uit elke klas is een winnaar 
gekozen. Op 25 november hebben alle winnaars 
met elkaar gestreden voor de titel 
‘Voorleeskampioen van Klavertje Vier’. Het was een 
spannende strijd en de jury heeft zich echt even 
moeten buigen over de kandidaten. Uiteindelijk 
heeft Jurre uit 8B gewonnen. Hij mag onze school 
vertegenwoordigen bij de volgende ronde. 
Gefeliciteerd Jurre!  
 

Nationale Voorleesdagen  
Het volgende evenement in het kader van de 
leesbevordering zijn de Nationale Voorleesdagen. 
Deze zullen plaatsvinden van woensdag 20 januari 
t/m zaterdag 30 januari. Tijdens deze dagen zullen 
wij het lezen en voorlezen extra onder de aandacht 
brengen.  
 
Coco kan het! Geschreven en geïllustreerd door 
Loes Riphagen (Uitgeverij Gottmer) is verkozen tot 
Prentenboek van het Jaar 2021. Dit prentenboek 
zal centraal staan tijdens De Nationale 
Voorleesdagen. Onze leesconsulent vanuit de 
Bibliotheek, Ruth, zal dit boek voorlezen en hier 
een filmpje van maken. Dit digitale 
voorleesmoment zal in de groepen 1 t/m 4 de start 
vormen van de Nationale Voorleesdagen. 
 

 
Coco kan het! Gaat over het babyvogeltje Coco. 
Een aandoenlijk, vertederend en lief vogeltje. Ze is 
een beetje bang om te vliegen. Wat niet zo gek is, 
want iedereen durft weleens iets niet. Soms moet 
je iets gewoon proberen en vertrouwen hebben in 
jezelf, voordat blijkt dat je het gewoon allang kan. 
En als je echt niet durft is er altijd wel iemand die je 
wilt helpen. In het geval van dit prentenboek is dat 
Coco’s mama, die op een zeer humoristische 
manier Coco een handje helpt. 
 

 

Voorlezen tijdens de Nationale 
Voorleesdagen 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen vragen we 
altijd (groot-)ouders om te komen voorlezen. Door 
de huidige coronamaatregelen kan dat nu helaas 
niet. Net zoals tijdens de Kinderboekenweek 
zouden we het leuk vinden als er (groot-)ouders 
zijn die hun favoriete prentenboek willen voorlezen 
en dit willen filmen. Zo kunnen we deze leuke 
traditie toch in ere houden en de leerlingen laten 
genieten van verschillende verhalen. De oproep zal 
volgen vanuit de leerkrachten van de onderbouw 
en de filmpjes zullen alleen getoond worden in de 
klas van uw kind(eren). Vindt u het leuker om live 
voor te lezen aan de klas van uw kind? Dan kunt u 
met de leerkracht afspreken om dit via Teams te 
doen! 
 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen zullen de 
leerlingen van groep 8 gaan voorlezen bij hun 
maatjesgroep in groep 1 t/m 4. 
 

Online leesbevordering voor thuis 
Juist nu veel gezinnen meer met elkaar thuis 
zijn, vanwege het coronavirus, is het een goed 
moment om met elkaar te lezen. Pak eens een 
voorleesboek en bespreek met elkaar wat er nou 
precies in het verhaal gebeurde. Dit is met name 
heel goed om begrijpend lezen te trainen. 

https://www.cpnb.nl/nieuws/ikleesthuis
https://www.cpnb.nl/nieuws/ikleesthuis


 

 
   

 

 
De waanzinnige podcast 

(www.dewaanzinnigepodcast.nl)  

 

Kinderen vertellen over hun 

lievelingsboeken. Elke reeks van De 

waanzinnige Podcast bestaat uit 13 

afleveringen: 13 kinderen dus en 13 

boeken. De eerste reeks is gemaakt door 

kinderen uit groep 4 

 

 

Verhalen van Studio Sesam 

(www.studiosesam.be)  

Twaalf kleurrijke verhalen van Studio Sesam voor 

kinderen tussen 2 en 10 jaar oud zijn nu gratis te 

beluisteren. Doordat de illustraties verteld worden, 

zijn de verhalen ook toegankelijk voor kinderen 

met een visuele beperking. Kinderen die niet graag 

of moeilijk lezen kunnen ontspannen meelezen, 

aandachtig naar de illustraties kijken en door de 

klankeffecten het verhaal voluit beleven. 

 

Toneellezen  

Toneellezen is een leesvorm waarbij kinderen 

samen een tekst/verhaal lezen. De opzet van tekst 

is zo gemaakt dat kinderen een personage kunnen 

kiezen en vanuit dit personage hun teksten 

voorlezen. Doordat de teksten merendeels in 

dialoogvorm geschreven is, wisselen de kinderen 

elkaar snel af met lezen. Bij toneellezen wordt niet 

de nadruk op het foutloos lezen van woorden en 

zinnen gelegd, maar op het plezier in lezen, de 

beleving die je daar bij kunt hebben en het inleven 

in de personages. 

Op deze manier wordt het maken van de 

broodnodige leeskilometers een stukjes leuker. 

Hoe leuk is het om dit samen met papa of mama te 

doen! De boekjes zijn te koop in een boekwinkel/ 

internet of natuurlijk te leen in de bibliotheek. De 

boekjes zijn er in alle AVI niveaus.  

 

 
 
 
 

 

 

Bibliotheek op school 
 

Omdat in deze tijd de bibliotheken gesloten zijn, 

maar lezen een belangrijk onderdeel is van de 

ontwikkeling, treft u in de bijlage een stappenplan 

om het lezen via de online Bibliotheek mogelijk te 

maken.  

 

U kunt ook een kijkje nemen op 

www.devoorleeshoek.nl . Hier vindt u voorlees 

filmpjes voor jong en oud. Indien u lid bent van de 

bibliotheek kunt u hier gratis gebruik van maken.   

 

 

 

http://www.dewaanzinnigepodcast.nl/
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/
http://www.studiosesam.be/
https://www.studiosesam.be/actueel/thuis-gratis-luisteren-naar-de-sesam-verhalen-in-audiodescriptie/
http://www.devoorleeshoek.nl/


 

 
   

Engelse boeken 
  
Is het Engels je moedertaal? Spreken jullie om een 
andere reden thuis veel Engels? Of leest je kind 
graag boeken en kan hij/zij wel een moeilijker boek 
aan? Kom naar de Bibliotheek Haarlemmermeer!  
 
De Bibliotheek Haarlemmermeer heeft de collectie 
Engelstalige jeugdboeken namelijk flink uitgebreid. 
Er zijn nieuwe boeken voor de allerkleinsten, voor 
basisschoolleerlingen en een aantal mooie titels 
voor scholieren van het middelbaar onderwijs. De 
meeste Engelstalige jeugdboeken vind je in 
Bibliotheek-Hoofddorp-Floriande, in de Bibliotheek 
Hoofddorp-Centrale en de Bibliotheek Nieuw-
Vennep. De boeken zijn ook te reserveren via onze 
website. Het lidmaatschap van de Bibliotheek is 
voor kinderen tot 14 jaar gratis en voor tieners 
vanaf €15,00 per jaar of €1,50 per maand. 

 
Digitale boeken in andere talen 
De Bibliotheek Haarlemmermeer wijst je daarnaast 
ook op online boeken in andere talen dan Engels, 
zoals Arabisch, Frans, Pools, Hebreeuws, Hindi en 
nog veel meer. Lezen kan met een tablet, laptop of 
smartphone via onderstaande websites:  

 Worldstories 

 Prentenboeken in alle talen (initiatief van 
Stichting VoorleesExpress) 

 
Voor meer informatie: bezoek ons op 
www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/lezen 
 

 
 
 
 

English books 
 
Is English your native language? Do you speak 
English at home for other reasons? Or, does your 
child like a challenge and wants to read English 
books? Visit the library!  
 
De Bibliotheek Haarlemmermeer has expanded its 
collection of English books for children and 
teenagers. We have new children’s books for 
toddlers all the way up to teens. The English book 
collections can be found in Bibliotheek-Floriande, 
in Bibliotheek Hoofddorp-Centrale and Bibliotheek 
Nieuw-Vennep. You can also use the online 

catalogue on our website to find and reserve 
English books. Our membership is free up to age 
14. Membership for teenagers aged 14-17 costs 
€15,00 per year or €1,50 per month. 
 
Books online in other languages  
 
Are you looking for children’s books online? In 
English or other languages such as Arabic, French, 
Polish, Hebrew, or Hindi? Go to: 
 
Worldstories  (WorldStories is a growing collection 
of stories from around the world) 
Prentenboeken in alle talen (picture books on 
audio in different languages) 
 
For more information: visit our library at 
www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/lezen 
 

                          

https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/
https://worldstories.org.uk/
http://www.prentenboekeninalletalen.nl/
http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/lezen
https://worldstories.org.uk/
http://www.prentenboekeninalletalen.nl/
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