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Juni - Maand van het Spannende boek
De gehele maand juni staan in alle Nederlandse boekhandels en bibliotheken thrillers
in het spotlicht. Dit jaar is gekozen voor het thema 'Politie'. In de misdaadliteratuur
speelt de rechercheur een essentiële rol, zozeer zelfs dat politiemannen als De Cock,
Maigret, Martin Beck, Wallander, Morse en Thomas Lynley deel uitmaken van ons
collectieve geheugen.
Als u lid van de bibliotheek wordt tijdens Juni – Maand van het Spannende Boek heeft
de bibliotheek een perfect bij het thema politie passend cadeau voor u: een gratis
huisveiligheidscheck.
Zin in een spannend boek? Laat je inspireren door onze lijst met spannende boeken in
de catalogus.

Sieperdepiep hoera!
Siep is jarig in mei en deze week komt hij op bezoek in de twee stadsBiEBs.
Morgen (!) al in Rosmalen en zaterdag in het centrum. Vier je zijn feestje mee?
Na het voorlezen krijg je een traktatie en je kunt met Siep op de foto.
woe 27 mei | jeugdBiEB Rosmalen | 14.00-16.00 uur
za 30 mei | jeugdBiEB Centrum | 14.00-16.00 uur

PvdA-debat; Passend onderwijs
Op vrijdag 29 mei organiseert de Bossche PvdA in stadsBiEB Centrum een debat met
de titel 'Passend onderwijs in onze gemeente - Wat gaat er goed en wat kan er beter?'
De Wet Passend onderwijs is vorig jaar officieel ingevoerd. Die wet zegt dat alle
kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs verdienen. Kinderen gaan, als
het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een
vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft
bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.
Zijn we in onze gemeente op de goede weg? In een debat naar aanleiding van een
aantal prikkelende stellingen zullen onderwijsprofessionals, kinderen en ouders aan het
woord komen.
Vrijdag 29 mei 2015 | 16.30 – 17.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur) stadsBiEB Centrum|
gratis

Makkelijker zoeken in onze catalogus
Per 1 juni is er een nieuwe catalogus actief. Vanaf dan kunt u met één zoekopdracht
zowel zoeken in de collectie van Bibliotheek Den Bosch als wat in andere bibliotheken
in Nederland beschikbaar is. De catalogus is te raadplegen via de zoekbalk op onze
website www.bibliotheekdenbosch.nl.
U kunt in de nieuwe catalogus op een ‘google-achtige’ manier zoeken door het intypen
van één of meer woorden (gescheiden door een spatie) in het zoekveld.
In de zoekresultaten wordt in principe getoond wat er in onze bibliotheek beschikbaar
is, maar linksboven kan ook geklikt worden op 'Resultaten in heel Nederland'.
De zoekresultaten kunnen met behulp van verfijningen worden gefilterd, deze
verfijningen kunnen worden aan- en uitgezet in de linkerbalk.

6 juni - Dag van de Stadslandbouw
's-Hertogenbosch treedt op als gaststad van de Dag van de Stadslandbouw 2015.
Tijdens deze publieksdag presenteren stadslandbouwinitiatieven zich overal in stad.
In stadsBiEB Centrum is een informatiepunt van de Stadse Boeren over de activiteiten
en de route, zijn er workshops kruidenolie en -azijn maken en kunt u terecht bij de
Zaden(ruil)bieb.
Zaterdag 6 juni | stadsBiEB Centrum | 10.00 - 17.00 uur | gratis
Lees meer

Lees je zomer e-books op een tablet met de VakantieBieb-app
Ook in de zomervakantie is lezen leuk! Zet de VakantieBieb-app op je tablet of
smartphone en download gratis een grote selectie e-books voor kinderen.
De nieuwe app is te downloaden van 1 juni t/m 31 augustus. Er staan ook al enkele ebooks voor volwassenen in de VakantieBieb-app. Vanaf 1 juli komen hier nog meer
romans, taalgidsen en tijdschriften bij.
Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl

