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Stem op Astrid!

Onze adviseur Astrid van Dam is genomineerd als Beste Bibliothecaris 2016. Als team van de Bibliotheek op
school zijn we trots op haar nominatie en we vinden dat Astrid deze eretitel verdient voor haar grote inzet.
In deze extra editie van de nieuwsbrief laten we graag zien waarom Astrid volgens ons dit jaar de
persoonlijkheidsprijs voor Beste Bibliothecaris van Nederland moet winnen.
Ben je ook overtuigd? Stem dan op Astrid!

Daar zit muziek in
Naast Astrid zijn er twee andere kandidaten in de race voor de
persoonlijkheidsprijs. In het Bibliotheekblad van september stellen zij zich
voor.
Astrid vertelt hierin over haar werk als landelijke adviseur en als
onderwijsspecialist voor Bibliotheek Hengelo. Ook komt haar periode als
musicus, voordat zij in de bibliotheekwereld ging werken, aan bod.
Als rode draad zien we bij alle kandidaten de liefde voor het lezen én het vak.
Lees hier het artikel >>>

Radio Oost helpt mee
Gelijk na het opengaan van de stembussen op 3 oktober deden de sociale
media hun werk. De regionale omroep RTV Oost zag dat er in Hengelo iets
bijzonders aan de hand was en nodigde Astrid uit om haar nominatie live toe
te lichten in het dagelijkse radioprogramma Sarah!
Luister naar Sarah! >>> (Het gesprek hoor je vanaf 17:35 min)

'Van lezen word je gelukkiger'
Dat is volgens de Twentsche krant Tubantia de samenvatting van Astrid's
motto in deze campagne.
Het artikel, met bijpassende foto en een mooie toelichting op de kracht van de
Bibliotheek op school, verscheen in twee regionale edities.
Lees hier het artikel

Landelijke doorbraak in Thuis op 5
Inmiddels kregen de landelijke media ook lucht van de verkiezing voor Beste
Bibliothecaris. En dat riep zoveel vragen op, dat het radioprogramma Thuis op
5 Astrid benaderde om daar live op de radio meer over te vertellen.
Ook dat werd weer een enthousiast betoog voor lezen met kinderen.
Luister naar Thuis op 5 >>>

Astrid inspireert
De Bibliotheek op school bestaat vijf jaar en dat is op 20 september gevierd
met een landelijke inspiratiedag in Utrecht.
Het verslag van deze dag staat al op de website maar nu is er ook een mooie
sfeerrapportage op film. Nog één keer komen alle sprekers, de volle zaal
publiek en een paar hoofdrolspelers voorbij. Met natuurlijk een korte reactie
van Astrid op dit jubileumfeest.
Bekijk het filmpje >>>

Echt de beste bibliothecaris
Nog niet overtuigd? Kijk dan eens naar haar promotiefilmpje, dat ze speciaal
voor deze nominatie maakte.
Astrid the movie >>>

Steun ons en stem!
Wat ons betreft is Astrid de beste ambassadeur voor de Bibliotheek op school
en we hopen dat ze daarvoor wordt beloond met deze prijs.
We rekenen op je steun! En vraag ook je collega's een stem op Astrid uit te
brengen.
Stemmen kan t/m 30 oktober.
Stemmen >>>

Astrid van Dam
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Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, die samenwerken binnen het
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