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            Baby! 
 

 

 

We hebben feestelijk nieuws: er is 

een mediatheekbaby geboren! Op 

eerste kerstdag is Janneke 

bevallen van een gezonde zoon, 

genaamd Olof. Welkom kleintje!  

 

In deze nieuwsbrief staan we stil 

bij de komende Boekenweek en 

blikken we terug op de 

Valentijnsactie. We presenteren 

een nieuwe rubriek: de website-tip 

en Isabella Rozendaal (Engels) 

geeft een boekentip. Heb je zelf 

een goed idee voor deze 

nieuwsbrief? Of vind je het leuk 

om ook een boek te tippen?  

Stuur een mail naar: 

mediatheek@barlaeus.nl en laat 

van je horen.  

 

Dan nu een huishoudelijke 

mededeling: veel van onze boeken 

zijn vermist. Ze worden niet 

ingeleverd of verdwijnen zonder 

uitlening uit de kasten…☹ Heb jij 

nog (een) boek(en) thuis liggen of 

in je kluis? Kom ze snel inleveren!  

Ben je een boek kwijt? Kom dit 

ook melden, dan zoeken we 

samen naar een oplossing. 

Bedankt!  

 

Debbie Broekers & Linda 

Satumalay 

 

 

 

 Boekenweek 2023 
 

De 88ste Boekenweek, het 

lezersfestijn in boekhandels en 

bibliotheken, vindt plaats van 

zaterdag 11 t/m zondag 19 maart. 

Dit jaar zal de Vlaamse Lize Spit, 

bekend van de romans  

Het Smelt en Ik ben er niet (beide te 

leen in de mediatheek), het 

boekenweekgeschenk schrijven. 

Raoul de Jong, de eerste 

Boekenweekauteur met Surinaamse 

roots, neemt het boekenweekessay 

(non-fictie) voor zijn rekening.  

 

Dit jaar is het thema: Ik ben alles, 

een onderwerp dat de veelzijdigheid 

van onze identiteit onder de 

aandacht wil brengen. Een actueel 

thema, volgens Eveline Aendekerk, 

directeur CPNB, organisator van de  

 

 Boekenweek: “Verzonken in een boek 

is je identiteit even grenzeloos als je 

inlevingsvermogen. Boeken stellen 

ons als geen ander in staat onszelf en 

anderen beter te leren kennen.”  

 

Hoe kom je aan het 

boekenweekgeschenk?  

Koop voor €15 aan boeken in een 

boekhandel, dan krijg je het cadeau. 

Het essay is voor een klein prijsje te 

koop. In de mediatheek zorgen we dat 

we van beide enkele exemplaren 

hebben om weg te geven.  

Let op: op = op 

    

 
KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

Di 14 maart, 14:25:  

Leesclub onderbouw: Ons kasteel 

aan zee van Lucy Strange 

 

Di 28 maart,  14:25:  

Leesclub bovenbouw: In Cold Blood 

van Truman Capote  

 

11 t/m 19 maart  

De 88e editie van de Boekenweek  

 

Huishoudelijke mededeling:  

Heb je nog boeken thuis of in je 

kluis die je niet leest? Lever ze in!    

 

  
 

‘Vuong is in de 

eerste plaats 

een dichter en 

dat voel je aan 

alles: zijn 

omschrijvingen 

zijn buitenaards 

mooi.’ 
- Isabella Rozendaal 

(Docent Engels) 
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 M e d i a t h e e kN I E UWS   

 

 

    
 Isabella tipt On Earth We’re 

Briefly Gorgeous, een 

hartverscheurend boek van 

de Vietnamees-Amerikaanse 

Ocean Vuong. ‘Het boek is 

een brief aan zijn moeder, die 

niet kan lezen. Hij vertelt over 

zijn jeugd: het opgroeien in 

een gezin dat door 

oorlogstrauma getekend is, 

het ontdekken van zijn 

homoseksualiteit in een 

conservatieve omgeving, en 

het verliezen van vrienden 

aan de opioïde crisis, de 

drugsproblematiek waar zijn 

generatie mee te maken 

krijgt. Maar het is niet wát hij 

schrijft, maar hóe hij het 

schrijft wat dit boek zo  

 bijzonder maakt. Vuong is in de eerste 

plaats een dichter en dat voel je aan 

alles: zijn omschrijvingen zijn 

buitenaards mooi. Je moet een beetje 

volhouden om in het verhaal te komen 

omdat hij niet een rechttoe-rechtaan plot 

schrijft, maar als je eenmaal in de flow 

zit is het echt heel bijzonder en goed te 

volgen. Een van de beste boeken die ik 

de afgelopen jaren heb gelezen – 

janken!  

On Earth We’re Briefly Gorgeous is één 

van de boeken die door vierdejaars-

leerlingen gelezen wordt in het kader 

van het Migration Literature project, 

waarbij we migrantenervaringen in de 

Engelstalige wereld behandelen’.  

Na de vakantie wordt er in de 

mediatheek een bijpassende thema-

tafel bij dit onderwerp ingericht.  

De boekentip 

van  

Isabella 

Rozendaal  
 

 

Blind date met een boek 
 

Barlaeanen staan open voor de liefde (voor 

lezen), dat is duidelijk. Op de eerste dag 

van de Valentijnsactie (februari was nog 

niet begonnen), schreven negen leerlingen 

zich al in op de intekenlijst. Uiteindelijk 

hadden we 19 deelnemers, waaronder 

enkele docenten en conciërge Daan. Jullie 

matches stonden te popelen en kwamen 

van heinde en verre voor hun afspraakjes: 

van het Oude Rusland, de hoogvlaktes van 

Schotland of vanuit een tropisch eilandje 

middenin een azuurblauwe zee. De dates 

bleken avontuurlijk en voerden jullie het 

circusleven in of ze brachten jullie naar 

 het verleden, bijvoorbeeld 

naar de Griekse Oudheid of 

de periode van de 

heksenvervolgingen. Een 

enkeling ontving een 

praktische gids om 

(eventueel romantisch) 

samen naar de sterrenhemel 

te staren.  

De komende weken komen 

onze kandidaten-van-papier 

weer terug naar de 

mediatheek. We zijn 

natuurlijk benieuwd hoe de 

dates jullie bevallen zijn: 

bloeide er iets moois op?  

  

Website-tip: 

Lezenvoordelijst.nl 
 

Wil je weten welk leesniveau een boek 

heeft? Of ben je specifiek op zoek naar 

een niveau 3 leesboek voor je 

Nederlandse les? Bezoek dan eens de 

website lezen voor de lijst. Op deze 

website kan je leestips bekijken op zes 

verschillende leesniveaus. Er zijn 

boekenlijsten voor 12-15 jarigen en 

voor 15-18 jarigen. 

 

Het idee van de verschillende 

leesniveaus komt van dr. Theo Witte, 

vakdidacticus Nederlands. Hij wilde 

een instrument ontwikkelen waarmee 

je als leerling en docent kon zien hoe 

je een hogere leescompetentie kon 

behalen, oftewel, hoe je langzaam 

steeds complexere boeken kan lezen 

en duiden.   

 

Op de website lezenvoordelijst.nl staan 

inmiddels honderden boeken op 

niveau ingedeeld. Je kunt er ook 

bijbehorende opdrachten vinden bij de 

verschillende leesniveaus. Daarmee is 

de website bij uitstek een handig 

hulpmiddel voor het samenstellen van 

je literatuurlijst!  

   

TOP 3 COLLECTIE AANKOPEN 

 

1. Mariken Heitman, De wateraap 

Wie ben je als je je vrouw noch man voelt? 

Een verhaal over gender en identiteit.  

2. Marjane Satrapi, Persepolis 

De Franse klassieker (graphic novel), nu in 

het Nederlands!  

3. Richard Osman, Thursday Murder Club 

Vier bewoners van een bejaardentehuis 

ontmoeten elkaar op donderdagen om 

onopgeloste moorden te onderzoeken.   

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte 
*Volg ons op Instagram 

*Struin door de catalogus op 

onze Website 

*Download de App 
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