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Afbeelding

Titel product

Coco kan het! in het Turks - Nationale Voorleesdagen 2021 :
Leescoalitie

Productomschrijving

Lezen en voorlezen in de moedertaal wordt steeds meer gezien
als een verrijking. Daarom biedt de Leescoalitie je gratis
vertalingen aan in het Turks, Arabisch en Pools van het
Prentenboek van het Jaar Coco kan het!. Zo kun je straks ook
meertalige kinderen en hun (groot)ouders betrekken bij De
Nationale Voorleesdagen.
De vertalingen zijn uitgegeven in een miniboekje waaruit
voorgelezen kan worden met het originele prentenboek van Loes
Riphagen erbij. Ook staan er algemene voorleestips in het
boekje, en de tekst van De Voorleestrom, het voorleesliedje van
BoekStart dat in elf talen is vertaald.
Je kunt de boekjes nu gratis, per taal bestellen, om tijdens De
Nationale Voorleesdagen uit te delen aan jullie meertalige leden.
Bij iedere bestelling ontvang je bovendien twee posters om jullie
leden te wijzen op de vertalingen. Wees er snel bij, want op is op!
Inhoud van dit pakket
• 25 miniboekjes met Turkse vertaling Coco kan het!
• Twee affiches A2 – Lees Coco kan het! in het Turks

Verschijningsvorm

Pakket- voor openbare bibliotheken
Op alle CPNB producten in de Webshop zijn de CPNB
reglementen van toepassing.

Verschijningsdatum

20-01-2021 Levering voor aanvang campagne

Nur

0000

ISBN

nvt

Bestelnummer

1800001300

Aantal/inhoud

27 artikelen

Prijs (ex. btw)

€0,00 (gratis)

Neem een kijkje in op de servicepagina CPNB campagnematerialen. Hier vind je uitleg over
bestellen, levering en meer. Staat de informatie die je zoekt er niet bij? Voor alle inhoudelijke
vragen over de pakketten kun je contact opnemen met Stichting CPNB. Voor alle vragen over
bestellingen, facturen en uitleveringen kun je contact opnemen met Stiching NBD Biblion.

